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CUVÂNT ÎNAINT

CUVÂNT ÎNAINTE
„Natura este suportul vieții. Pentru noi, oamenii și pentru mii de alte specii. Echilibrul naturii este foarte fragil și a fost rupt, de noi, oamenii. Așa că este tot de
datoria noastră, a celor care conștientizăm situația în care am ajuns să întoarcem cursul descendent și să restaurăm echilibrul. Este nevoie însă să îi trezim și pe
cei care încă nu s-au trezit și care continuă să rănească natura. Ea își va continua cursul oricum, cu sau fără noi și alte mii de specii care dispar în ritm accelerat.
Întreaga comunitate științiﬁcă conﬁrmă că suntem literalmente în ceasul al 12-lea. Restaurarea echilibrului, măcar în țara noastră, este și motivul pentru care
am inﬁințat Agent Green în urmă cu 11 ani, asumându-ne o misiune importantă și totodată extrem de riscantă, agresorii naturii ﬁind capabili să rănească și pe
cei ca noi aﬂați în căutarea adevărului și protejarea naturii. Cei 11 ani de Agent Green au fost precedați de alți 9 ani de lupte pentru natură și animale alături de
alte organizații. Drumul a fost netezit de 6 ani de studii superioare în domeniul ecologiei, biologiei și ecoturismului fără de care nu aș ﬁ îndrăznit să ﬁu atât de
sigur de glasul meu. Nici liceul nu a lipsit din anii de pregătire pentru ce urma să fac astăzi. A fost unul intensiv de biologie.
Adevărul este că mama natură m-a recrutat de când mă stiu. Prima amintire de conexiune cu natura datează
din iarna 1981-1982, când aﬂat undeva în muntele Postăvaru, am auzit prima dată urletul lupilor, și, odată cu el,
am simțit adevărata magie a naturii și m-am conectat ireversibil. Tot din aceiași ani din copilărie, îmi mai
amintesc că am zburat de la București peste Carpați către celălalt capăt al țării, făcându-mi astfel o imagine
de ansamblu despre cum arată țara noastră dragă. Copil ﬁind, așteptam cu mare nerăbdare să văd de sus
locurile magice din Atlasul Geograﬁc și de la Teleenciclopedia care mă fermecaseră deja, crezând că în afara
orașelor, întreaga țară este sălbatică și îmbrăcată în verde cu maiestuoși arbori și văi de poveste. Realitatea
descoperită la vremea aceea a fost cu mult diferită față de așteptări. Am descoperit o mare de pătrățele
colorate ca un adevarat puzzle. Era fosta natură a țării noastre rearanjată de noi oamenii pentru propriile
nevoi și doar prin munți vedeam insule izolate cu păduri din care doar foarte puține erau neatinse, ﬁind la
rândul lor înconjurate de alte sute de pătrate și dreptunghiuri colorate. Am înțeles imediat dezechilibrul creat
de om în această lume naturală minunată pe care am moștenit-o, și am știut că tot noi, oamenii, putem să
facem posibil ca magia naturii să strălucească din nou și să își ia înapoi măcar o parte din ceea ce i se cuvine.

GABRIEL PĂUN,
Președinte Agent Green

Îți propun un exercitiu de imaginație și unul de perseverență. Primul este să îți imaginezi cum ar ﬁ ca întreaga României să ﬁe antropizată, lipsită de verde, iar
biodiversitatea doar o amintire. Al doilea este să îți propui ca de astăzi, în ﬁecare zi să faci un gest bun pentru natură. Oricât de mic, este mai mult decât nimic și
mult mai mult decât nepăsarea. Fie că stingi lumina în urma ta, că renunți la o hârtie, semnezi o petiție, oprești risipa de apă și de alimente sau povestești cuiva
cât de importante sunt pădurile și natura în general, vei contribui deja la o lume mai bună. Natura are nevoie de ﬁecare gest mic pe care îl putem face noi,
oamenii, iar schimbarea începe cu ﬁecare dintre noi, cu ﬁecare gest. De fapt, asta este tot ce are nevoie pentru a putea continua să ne suporte.
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VIZIUN

VIZIUNE
Suntem o organizație pentru protecția mediului și încă de la început, în 2009, am avut o abordare holistică asupra problemelor de mediu, în măsura
resurselor pe care le-am avut la dispoziție. Ne-am început activitatea în forță cu problema poluării cu plastic și substanțe toxice, și am continuat cu
eradicarea organismelor modiﬁcate genetic. Pierderea accentuată a ultimelor păduri primare și seculare, precum și dimensiunea tăierilor ilegale și
nesustenabile ne-au forțat să ne dedicăm aproape în totalitate acestei probleme cruciale.
România este printre singurele țări din Europa care încă mai au ceva natură sălbatică, adevărate rezervoare de biodiversitate, regulatoare ale climei și
laboratoare științiﬁce naturale din care vom avea mereu de învățat. Studiul naturii în forma sa cea mai pură este nesfârșit, iar asta rezultă din
numeroasele descoperiri ale cercetătorilor care nu încetează să ne dezvăluie cele mai curioase procese, tipare și întâmplări din natură.
Pentru generația noastră, și generațiile viitoare, Agent Green și-a asumat misiunea de a păstra tot ce poate ﬁ păstrat intact din impresionanta bogăție
naturală pe care suntem norocoși să o mai avem și să renaturăm alte teritorii pentru a crește șansa de a proteja biodiversitatea și reziliența în fața
amenințărilor actuale și viitoare.
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VIZIUN

VIZIUNE
Înțelegem și susținem importanța lemnului ca materie primă și
resursă regenerabilă. Înțelegem totodată funcția ecologică și
socială a pădurii și luptăm pentru un echilibru între acestea,
pentru a trasa linia importantă care le desparte, și pentru a
convinge atât industria, cât și autoritățile, că pădurile sunt cel
puțin la fel de valoroase atunci când o mare parte dintre acestea
rămân neatinse și strict protejate.
Viziunea Agent Green este protejarea strictă a 15% din suprafața
României, până în 2030, față de numai 1% cât este protejat
acum. Pădurile primare și seculare, ultimele suprafețe vaste de
păduri cu cel mai înalt grad de naturalețe, trebuie protejate cu
prioritate și incluse în arii protejate strict. Întreaga țară trebuie să
conțină insule suﬁcient de vaste de sălbaticie (parcuri naționale)
pentru a asigura continuarea vieții pentru toate speciile. Aceste
insule trebuie conectate ca o rețea prin cât mai multe coridoare
de sălbaticie. Aceste ecosisteme ne vor răsplati printr-o serie de
servicii de mediu de neînlocuit, precum aer curat, apă, protecție
împotriva dezastrelor naturale și a schimbărilor climatice, dar și
printr-un ecoturism de calitate, structurat, pe care îl datorăm
României pentru minunile naturale pe care ni le-a dăruit.
Mai mult decât atât, ne-am propus să facem tot posibilul să
convingem statul și proprietarii privati de păduri să urmeze un
mod de management forestier revoluționar, în care nu există
tăieri la ras și vânătoare, ci doar tăieri selective și o silvicultură
apropiată de natură. În viziunea Agent Green, România este o
țară mult prea frumoasă, bogată și ofertantă, pentru a lăsa loc
peisajelor dezolante care distrug procesele și ordinea naturii,
degradând totodată calitatea vieții.
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SUMA

SUMAR
2019 a fost an aniversar: Agent Green a
împlinit zece ani de activitate. Am făcut
retrospectiva, atât pentru noi cât și
pentru tine, și ne-am motivat pentru
următorii zece.
2019 a fost și anul în care România a
deținut vreme de 6 luni Președinția
Uniunii Europene. Am văzut această
perioadă ca pe o oportunitate unică de a
atrage atenția asupra pădurilor noastre
și de a trage semnalul de alarmă către
toate statele membre. Sunt pădurile
României, dar sunt totodată tezaurul
întregii Europe, ﬁind ultimele oaze de
pură sălbăticie.
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România este printre puținele țări care se
mai bucură de un lanț troﬁc complet,
având încă populații sănătoase de
carnivore mari, demult dispărute din
multe state europene, precum ursul,
lupul sau râsul. Un lanț troﬁc complet
înseamnă echilibrul suprem și un
ecosistem sănătos, care la rândul său
este beneﬁciul major pentru societate. În
afară de Scandinavia, România deține
ultimele suprafețe vaste de păduri
virgine din Europa.
Copyright Matthias Schickhofer
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SUMA

SUMAR
2019 a fost un an aniversar pentru Agent
Green, ﬁind anul în care am împlinit 10 ani de
activitate. 2019 a marcat de asemenea
câteva lansări de campanii și proiecte
importante pentru noi, pe care le-am
pregătit minuțios cu ceva ani înainte.
Surprizele, din păcate neplăcute, nu au
întârziat să apară, și astfel am fost deturnați
de câteva ori de la planurile stabilite pentru a
interveni acolo unde lucrări majore aveau să
distrugă arii protejate, situri incluse în
Patrimoniul Mondial UNESCO, parcuri
naționale și păduri virgine.
Investigațiile pentru păduri au continuat pe
tot parcursul anului, așa cum te-am obișnuit,
iar în a doua jumătate a anului ne-am
aplecat din nou asupra culturilor modiﬁcate
genetic ilegale, pe care reușisem în urmă cu
mai mulți ani să le eliminăm, dar care au
reapărut pe fondul relaxării autorităților.
Finalul anului a fost promițător pentru păduri
și natura sălbatică, s-au întâmplat lucruri
notabile pe care abia așteptăm să ți le
povestim în continuare.
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PROIECTE

AVOCATUL PĂDURI
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AVOCATUL PĂDURII
La începutul anului am lansat AVOCATUL PĂDURII. Acțiunile în instanță
s-au numărat întotdeauna printre activitățile noastre, însă ne-am dat
seama că este nevoie de mai mult. Este nevoie de acțiuni constante,
pentru că șansa de succes este mare și este o ocazie de a scoate ce este
mai bun din legile din România și din Uniunea Europeană.
Astfel, împreună cu avocatul cu care am lucrat cel mai mult în ultimii ani,
și care s-a luptat în instanță până a reușit să facă autoritățile din
România să înțeleagă legislația de mediu, am lansat Avocatul Pădurii.
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La ﬁnalul anului 2019, aveam 60 de procese în derulare cu diferite
autorități și administrații ale statului român, dar și cu ocoale silvice
private și am depus prima plângere la Comisia Europenă, în urma
căreia România a fost avertizată că s-ar putea deschide procedura de
infringement dacă distrugerea ariilor protejate și tăierile ilegale vor
continua.
Am proﬁtat de ﬁecare oportunitate pe care ne-a oferit-o legislația și am
chemat la judecată agresorii naturii, pentru a proteja zone împădurite
importante din România.
Câte am câștigat? Eventual suprafața de păduri care nu au mai fost
tăiate în urma suspendării amenajamentelor în 2019.
În 2019 am câștigat 4 suspendări de amenajamente silvice: pentru
Lerești 2 litigii, suspendare pentru art. 14 și suspendare penru art. 15;
Avrig, pentru care a ramas deﬁnitivă în 2020 suspendarea; Lupeni,
pentru care urmează să se rejudece suspendarea în 2020, adică suntem
optimiști. Pentru acces la informații am câștigat 10 procese, din care
deﬁnitive au ramas patru - pentru restul, continuă recursuri în 2020.
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RANGER GREE

RANGER GREEN
Cel de-al doilea proiect lansat în 2019 a fost RANGER GREEN. Am început cercetarea și documentarea pentru acest proiect cu aproximativ 3 ani în urmă și
strângerea de fonduri doar de anul trecut. RANGER GREEN este un proiect de suﬂet pentru noi corelat cu un loc de poveste așa cum ne imaginam că am
putea face în timp în cât mai multe locuri din România, unite într-o rețea.
RANGER GREEN este zona model în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Protejăm tot ce trebuie protejat, iar principala metoda de activitate este
prevenția, atât a vânătorii cât și a tăierilor ilegale.
Proiectul RANGER GREEN a debutat într-o zonă în care gradul de alertă era maxim: vânătoare, tăieri ilegale, vizite nedorite ale urșilor în așezările
omenești. Astăzi, nu se mai vânează, o parte din pădure este strict protejată în Catalogul Național al Pădurilor Virgine, patrulată permanent și păzită prin
mijloace inovative, iar atacurile de urs scad pe măsura ce proiectul avansează.
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RANGER GREE

RANGER GREEN
Am ales zona cea mai problematică din România în ceea ce
privește conﬂictul cu animalele sălbatice, zona judetului
Covasna, care are o populație însemnată de urși. Pentru a
preveni atacurile asupra gospodăriilor, am început să montăm
garduri electrice în primul rând la casele care se învecinează
direct cu pădurea. Așa cum era de așteptat, atacurile asupra
gospodăriilor, care durau de ani întregi de zile, s-au redus în
zonele unde am acționat. Totodată, vrem să cooperăm cu
autoritățile locale pentru a elimina sursele de hrană din
comunități care atrag urșii și în primul rând să se implementeze
un sistem de management al deseurilor care include
tomberoane de gunoi anti-urs – o metodă simplă prin care
putem preveni ademenirea urșilor și habituarea lor în zone
populate de oameni.
Pentru a preveni tăierile și vânătoarea, am demarat un proiect
pilot în parteneriat cu Rainforest Connection și am instalat atât în
pădurea virgină cât și în cele destinate silviculturii apropiate de
natură (Forever Forest) un sistem performant și inovativ de
alertă, prin montarea unor telefoane ascunse în copaci.
Telefoanele se alimentează cu energie solară și trimit rangerului
local alerte instante atunci când sunt detectate sunete de
masină, drujbă sau puscă, dar și locația, cu o acuratețe de câțiva
metri. Fiecare telefon acoperă o suprafață de 1 kilometru pătrat,
iar planul pentru anii următori este să lucrăm în parteneriat cu
un furnizor național de telefonie mobilă și să extindem aceasta
metodă de prevenție în toate pădurile strict protejate din
România și în zonele cu tăieri ilegale și să oferim acces și
autorităților locale, pentru a putea interveni.
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FOREVER FORES

FOREVER FOREST
FOREVER FOREST a început, de asemenea, cu mulți ani înainte
de lansare, printr-o minuțioasă muncă de cercetare științiﬁcă și
în teren, a cât mai multor tipuri de păduri din întreaga lume.
Ne-am dorit să readucem și în România silvicultura apropiată
de natură care să devină o inspirație pentru stat și pentru
proprietarii privați de pădure, prin care să lăsăm gradual în
urmă toate peisajele dezolante.
Forever Forest este un concept revoluționar de management
forestier, unde nu există tăieri la ras și nu se vânează. Forever
Forest este pădurea vesnică, unde natura este lăsată să decidă,
iar proprietarii au de câștigat. Se poate aplica în toate pădurile,
cu excepția celor din arii protejate, urmând următoarele
principii:
Pădurea nu se taie niciodată la ras – este permis doar tipul de
tăiere selectivă, adică anumiți arbori.
Natura știe cel mai bine iar omul trebuie să o urmeze. Speciile
native de arbori adaptați local oferă performanțe superioare
speciilor exotice. Urmează procesele naturale: protejează sau
restaurează speciile native, încurajează regenerarea și selecția
naturală.
Proﬁt mai mare mulțumită cheltuielilor mai mici.
Pădurile seculare și lemnul mort stochează mai mult
carbon.
Nimeni nu pierde.
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FOREVER FORES

FOREVER FOREST
FOREVER FOREST trebuie să sporească biodiversitatea, să combată schimbările
climatice, să crească bunăstarea comunităților locale, să contribuie la economia
națională, prin valoarea adăugată care va rămâne în România, și să asigure funcția
de recreere pentru toată lumea.
În anul 2019 am reușit deja să convingem primul proprietar de pădure să și-o
îngrijească implementând FOREVER FOREST pe mai bine de 500 de hectare.
Conceptul, aprobat de numeroși oameni de știință, urmărește modelul Lubeck din
Germania, deosebit de apreciat și care a dovedit că funcționează în beneﬁciul
naturii ﬁind în prezent în expansiune în tot mai multe regiuni ale lumii.
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SUNT NATUR

SUNT NATURĂ
” S U N T N AT U R Ă” e s t e p r o g r a m u l
educațional de care simțim că este nevoie
demult în România. Plănuiam să începem să
lucrăm mai mult cu tânăra generație, pentru
că ei sunt cei pe care ne bazăm în viitor și ei
sunt cei care mai au șansa să crească
învățând să iubească mediul și să îl
protejeze.
Ce înseamnă mediul înconjurător, cum ne
putem implica în curățarea și protejarea lui,
cât de mult este afectat acesta de alegerile
noastre în calitate de consumatori, cum se
transformă o sămânță într-o pădure, cum și
de ce se defrișează pădurile, cum trăiesc
animalele sălbatice și domestice, cum
împărțim cu acestea aceeași planetă și
multe alte subiecte vor ﬁ temele principale
de discuție.
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SUNT NATUR

SUNT NATURĂ
Programul pornește de la legătura și interdependența
dintre oameni, animale și natură, și se bazează pe
principiile educației umanitare prin generarea
sentimentelor de empatie, compasiune și respect față
de toate viețuitoarele ca parte a mediului înconjurător.
SUNT NATURĂ oferă cunoștințele și înțelegerea
necesară pentru manifestarea unui comportament
p o z i t i v, p ro s o c i a l , ș i p ro a c t i v , f a v o r i z e a z ă
responzabilizarea față de mediul înconjurător în relație
cu toate componentele acestuia: biotopul, biocenoza și
componenta antropică.
Ne adresăm, fără discriminare copiilor, elevilor și
studenților indiferent de statutul ﬁnanciar și social al
acestora, de zona geograﬁcă sau de orientarea
religioasă. Dorim să acoperim toate clasele de vârstă și
considerăm că beneﬁciarii indirecți ai programului sunt
inclusiv părinții și cei apropiați elevilor, prin puterea
exemplului și a împărtășirii experiențelor.
Am lansat invitația pentru înscriere în program la ﬁnalul
anului 2019, cooptând în echipa de lucru profesori,
specialiști și voluntari, împreună cu care am început să
lucrăm la materialele educative. Vom colabora cu
inspectoratele școlare și vom pregăti o mulțime de
surprize pentru cei mai mici ecologiști, care vor avea cel
mai mare impact asupra naturii României.
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CAMPANII

WELCOME TO ROMANI

WELCOME TO ROMANIA
WELCOME TO ROMANIA a fost campania cu care am început în forță
anul, odată cu debutul Președinției UE deținută de România în perioada
ianuarie – iunie 2019. Obiectivul campaniei a fost să atragem atenția
tuturor oﬁcialilor și media din Uniunea Europeană și să le aducem aminte
că mostenirea naturală a României este și a lor, și că pot face ceva pentru
a proteja ultimele zone vaste sălbatice din Europa, printre puținele locuri
în care lanțul troﬁc a ramas complet.
Am urmărit agenda Președinției și am fost prezenți la toate întâlnirile de
mediu din toate orașele tării, prin proteste creative și vizibile, care să ne
asigure că mesajul nostru își atinge ținta.
Am ținut conferința de presă în stradă la Brasov, atunci când ne-a fost anulată, cu o zi înaintea evenimentului UE, rezervarea făcută cu 2 luni înainte; am pictat
întreg trotuarul din fața Palatului Parlamentului alături de copii, cu mesaje înduioșătoare despre natură; am surprins oﬁcialii UE în pădurile din Gura Humorului cu
ﬂyere despre dezastrul din pădurile României; am așteptat în zadar la Bistrița întâlnirea promisă de autoritățile române, voluntarii noștri au fost ridicați de
jandarmerie atunci când au întâmpinat oﬁcialii deﬁlând pasnic într-un
tricou cu două capete.
O altă componentă a campaniei, cea online, a fost popularizarea
inimii verzi, simbolul campaniei, care a apărut în orașe din întreaga
lume. Am distribuit în locuri publice, și prin comunitatea de voluntari,
sute de stickere cu inima verde sau am rugat oamenii să își facă poze
cu telefoanele mobile arătând inima, folosind #loveforests
#act4forest. Am reusit să ducem mesajul despre păduri în peste 200
de orașe din întreaga lume, în fotograﬁi făcute lângă locurile
simbolice din ﬁecare oraș. Încă poți întâlni inima verde în multe locuri,
priveste cu atenție și arată-ți și tu dragostea pentru păduri!
Spre ﬁnalul mandatului, oﬁcialii UE au recunoscut importanța
pădurilor din Romania și faptul că lucrurile merg într-o direcție
greșită.
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PRIMOFAR

PRIMOFARO
PRIMOFARO a fost campania majoră a anului 2019,
care a avut ca scop identiﬁcarea și protecția strictă a
ultimelor 526.000 de hectare potențial primare și
seculare din România, ultimele suprafețe întinse de
sălbăticie din întreaga Europă.
PRIMOFARO este un inventar comandat de fundația
parteneră EuroNatur, care are scopul de a da o
mână de ajutor autorităților și de a le ajuta să
identiﬁce în cel mai scurt timp ultimele păduri
potențial primare și seculare din România.
Inventarul PRIMOFARO se bazează pe criterii de
identiﬁcare științiﬁcă și a fost conceput prin
analiza vizuală a imaginilor satelitare și regionale.
Hărțile digitale PRIMOFARO au fost validate prin
vizite în teren, și în premieră, prin comparația
amănunțită a imaginilor satelitare actuale și istorice,
din programul declasat US Army CORONA, din anul
1960.
PRIMOFARO încearcă să identiﬁce pădurile primare
și seculare ale României – păduri virgine, dar și
păduri care este posibil să ﬁ fost inﬂuențate de om
într-un timp foarte îndepărtat. Ambele tipuri de
păduri găzduiesc cea mai bogată biodiversitate și
capturează cele mai mari cantități de carbon.
Copyright Matthias Schickhofer
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PARCURI NAȚIONAL

PARCURI NAȚIONALE
Parcurile Naționale sunt ariile naturale protejate ale căror obiective sunt
protecția și conservarea unor teritorii reprezentative pentru spațiul
biogeograﬁc național, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită
sub aspectul ﬁzico-geograﬁc, ﬂoristic, faunistic, hidrologic, geologic,
paleontologic, speologic, pedologic sau de altă natură, oferind posibilitatea
vizitării în scopuri științiﬁce, educative, recreative și turistice.
Managementul parcurilor naționale ar trebui să asigure menținerea cadrului
ﬁzico-geograﬁc în stare naturală, protecția ecosistemelor, conservarea
resurselor genetice și a diversității biologice în condiții de stabilitate ecologică,
prevenirea și excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale și a
folosințelor terenurilor, incompatibilă scopului atribuit. În perimetrul parcurilor
naționale sunt admise doar activitățile tradiționale practicate numai de
comunitățile din zona parcului național, activități tradiționale ce vor ﬁ
reglementate prin planul de management.
Agent Green luptă de mulți ani pentru protecția strictă a minim 75% din cele 13
parcuri naționale existente, și pentru crearea altor parcuri naționale noi: Munții
Tarcu, Ciucaș, Giumalau-Rarău, Almajului, Parâng, Făgăraș, Codru-Moma.
Am publicat un serial de ﬁlme documentare investigative despre realitatea
tragică din ariile protejate din Romania, disponibil în limbile română și engleză
în 5 episoade pe canalele noastre oﬁciale de YOUTUBE și VIMEO.
Am continuat să promovăm viziunea IUCN, Uniunea Internațională pentru
Conservarea Naturii care a stabilit principiile și criteriile pentru protejarea
parcurilor naționale în întreaga lume. Am propus mai multe amendamente la
legislația existentă și am contribuit la elaborarea unei noi legi pentru parcurile
naționale care așteptăm să se concretizeze în anul 2020.
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STOP DN 66

STOP DN 66A
PART II
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Drumul Național 66A care ar urma să străpungă ultima zonă vastă de
sălbăticie din munții Retezat – Godeanu este un proiect vechi din anul
1999 pe care Agent Green îl oprise în 2010 după o îndelungată campanie
care a inclus procese în instanțe, studii științiﬁce, proteste și chiar o tabără
de rezistență. Am crezut că este o victorie deﬁnitivă dar în anul 2019 am
învățat că oricând poate apărea un nou politician care să reînvie proiecte
care distrug natura și anulează șansa de a dezvolta ecoturismul.
În plină zonă UNESCO din Parcul Național Domogled – Valea Cernei se
punea problema dinamitării stăncilor și distrugerii inclusiv a unei păduri
virgine pentru a face loc asfaltului căruia i-ar sta mai bine pe autostrăzile
promise de Guvernanți de atâția ani.
Am inaugurat atunci faimosul banner de 50 de metri, alături de voluntari,
alpiniști , localnici și două organizații partenere care iubesc pădurile.

TRANSELECTRIC

TRANSELECTRICA
2019 se încheie la fel de tumultos, atunci când aﬂăm spontan de construcția Liniei
Aeriene Electrice a TRANSELECTRICA, LEA 400 KV Porţile de Fier - Anina, care taie
nu mai putin de 14 arii naturale protejate de interes național și internațional, inclusiv
păduri virgine. Totul pentru a exporta energie, nicidecum pentru comunitățile
locale sau pentru țara noastră.
Deși există trasee alternative, Guvernul a aprobat distrugerea unor zone de
paradis.
Am depus plângere la Comisia Europeană și ne așteptăm la deschiderea
procedurii de infringement. La inaugurarea șantierului am fost prezenți cu un
protest spontan. Peisajul dezolant al distrugerii rămâne o mărturie a complicității
statului român la distrugerea propriului patrimoniu natural.
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INSPECTORUL PĂDURI
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SUMAL & INSPECTORUL PĂDURII
Avem nevoie de tehnologie în protecția pădurilor. Împreună cu Greenpeace și Declic ne-am unit vocile și am cerut un sistem de urmărire a lemnului cât mai
transparent atât pentru specialiști, cât și pentru cetățeni.
Am cerut protejarea pădurilor primare și seculare, un SUMAL modernizat și INSPECTORUL PĂDURII DESCHIS, alături de peste 10 000 de oameni la Marșul
pentru păduri din 3 noiembrie, și am primit promisiuni, presând politicienii să și le țină. Vizăm ca Inspectorul Pădurii să includă traseul GPS al lemnului din
pădure până la fabrici chiar dacă acesta trece prin depozite. Am propus să ﬁe publicat numele transportatorului și al destinatarului, precum și
amenajamentele silvice și APV-urile la care până acum am avut acces doar punctual și în urma unor procese costisitoare și de durată.
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SALVAȚI URȘI

SALVAȚI URȘII
Deși sunt specii strict protejate, lupul și ursul
sunt ținta organizatorilor de partide de
vânătoare de trofee. Din 2016 când s-a oprit
orice formă de ucidere a acestora, vânătorii
încearcă în fel și chip legalizarea uciderii sub
pretextul unor cote prestabilite cât mai mari
de prevenție. Am oferit ministerului
mediului multiple argumente științiﬁce
pentru a aborda științiﬁc managementul
populațiilor de urs și lup și mai ales cauzele
problemelor și nu efectele acestora:
distrugerea habitatelor, schimbările
climatice și persecuția exercitată de oameni.
Alături de alte organizații am facut lobby la
instituțiile europene care au aprobat
suﬁcient buget pentru despăgubirea
gospodăriilor atunci când animalele
sălbatice produc pagube.
Am participat și la întâlnirile oﬁciale de la
minister, am informat publicul, am luptat
întotdeauna pentru viața și nu pentru
folosirea gloanțelor. Animalul simbol al
României trebuie tratat ca o legendă, nu
pedepsit pentru acțiunile oamenilor și lipsa
măsurilor ușoare pe care le pot lua.
Va mulțumim! Cu toții, am contribuit!
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SALVAȚI ALBINEL

SALVAȚI ALBINELE & FERMIERII

24

Ne-am parteneriat cu ROMAPIS, ECORURALIS, și DECLIC în Inițiativa Cetățenească Europeană Salvați Albinele și
Fermierii, ca să strângem cele 24 000 de semnături cu date personale din România.
Cerem renunțarea treptată la pesticide sintetice până în 2035, protejarea albinelor, a mediului și o agicultură bio,
sustenabilă!
Cerem eliminarea treptată, cu 80%, a pesticidelor sintetice din agricultura UE până în 2030, începând cu cele mai
periculoase, pentru că, până în 2035, în agricultură să nu se mai utilizeze pesticide sintetice; refacerea ecosistemelor
naturale din zonele agricole, astfel încât agricultura să devină un vector pentru refacerea biodiversității; reformarea
agriculturii, acordând prioritate agriculturii la scară mică, diversiﬁcate și durabile, sprijinind creșterea rapidă a
practicilor agroecologice și ecologice și permițând formarea fermierilor și cercetarea independentă în domeniul
agriculturii în ceea ce privește agricultura fără pesticide și fără OMG-uri.

INVESTIGAȚII
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INVESTIGAȚI

15638400 arbori
tăiați ilegal în primele
6 luni ale lui 2019,
pe durata
Președinției UE
Ariile protejate sau care ar trebui protejate sunt
prioritare în investigațiile noastre. Facem în medie 3-4
investigații pe lună pentru care lucrăm cu colaboratori,
echipamente performante, și multă grijă.
În 2019 ne-am concentrat pe zonele greu încercate din
munții Făgăraș, Maramureș, Călimani, Rodna,
Godeanu, Semenic, Almajului, Cernei și Mehedinți, dar
sesizările pe care le primim din comunitate în paralel
sunt tot mai numeroase și demne de luat în calcul în
măsură în care vom avea resursele necesare.
Principalul scop al Agent Green și cel mai urgent este
protejarea, atât cât mai este posibil, a celor mai
valoroase ecosisteme naturale ale României în timp util.
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LOBBY & ADVOCACY
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LOBBY & ADVOCAC
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LOBBY
&
ADVOCACY
Sprijinim autoritățile, propunem legi,
participăm la cât mai multe grupuri de
lucru, cerem de câte ori avem ocazia
ajutorul Comisiei Europene și al
Parlamentului European.
Pentru parcuri naționale, am continuat
campania din anii trecuți, unde
p ro p u n e r i l e n o a s t re l e g i s l a t i v e
conforme cu IUCN ar ﬁ în beneﬁciul
tuturor, în primul rând al naturii și
comunităților locale.
Suntem mesagerii ultimelor zone întinse
de sălbaticie din România, care sunt
ultimele din Uniunea Europeană. Peste
100.000 de cetățeni ai săi au semnat
pentru pădurile României, în petiția
SAVE PARADISE FORESTS.

www.saveparadiseforests.org
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DONEAZĂ OXIGE
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DONEAZĂ OXIGEN
PRISUM
Multe mulțumiri PRISUM ROMÂNIA pentru campania DONEAZĂ
OXIGEN, prin care am spart gheața pentru a putea coopera cu companiile
și am putut transmite atât de departe mesajul pădurilor. O comunitate cu
impact, o campanie care a vorbit despre păduri atât în farmacii, cât și la
televizor, amintindu-ne tuturor câtă nevoie avem de oxigen.
Astfel, am lansat împreună simbolul și campania „DONEAZĂ OXIGEN”. Un
leu din ﬁecare produs vândut care conține simbolul, merge către protecția
pădurilor.
În anii ce urmează ne propunem să facem campania mai atractivă și
pentru alte companii spre a se alătura mișcării pentru asigurarea unui
viitor curat pentru generațiile viitoare!

CORPORATE

PLANTĂR

PLANTĂRI
Pe o v r e m e a p r o a p e
bacoviană, am plantat
alături de voluntari și
echipa Rompetrol peste
7500 de puieți în zone
devastate din zona înaltă a
munților Făgăraș. Să
descoperi, să re-descoperi
și să vindeci rănile naturii
este mereu minunat, și
întreaga echipă a fost de
acord cu asta. Am dezbătut
mai multe la maratonul
sportiv unde s-au strans
fondurile necesare pentru
a realiza această activitate.
Plăntam cu plăcere atunci
când avem timp și resurse,
din păcate nu prea des, dar
cu siguranță vrem să
vizităm în curând plantarea
din Piatra Craiului de acum
10 ani.
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MEDI

MEDIA

NETFLIX
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BBC

AL JAZEERA

DATE FINANCIAR

DATE FINANCIARE
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EURO 210.546

EURO 63.594

Venituri din sponsorizări

Granturi Fundații

EURO 49.544

Venituri din donații

VENITUR
VENITURI

EURO 323.684

Cheltuieli
aferente desfășurării activității

Cheltuieli cu taxe și impozite

EURO 133.085

EURO 30.188

Cheltuieli cu salariile personalului EURO 40.383

CHELTUIEL
CHELTUIELI

EURO 203.656
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