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GABRIEL PĂUN,

Președinte Agent Green

CUVÂNT ÎNAINTE
Salut, 

Îți transmit gânduri bune și multe urări de sănătate, după încercarea prin care am trecut cu toții în anul 2020. Trăim vremuri  care 

afectează societatea, în care criza pandemică și cea climatică ne-au scos din ritmul nostru obișnuit, ne alarmează conștiința că 

ceva trebuie să se schimbe. A fost doar o chestiune de timp până am început să simțim personal efectele acțiunilor noastre asupra 

naturii, ambele crize fiind mai mult decât previzibile. 

În anul care a schimbat tot, am avut o serie de succese pentru păduri, mai ales în 

instanțele de judecată. Asta nu a dus însă la schimbarea mentalității autorităților și 

companiilor. Totuși, faptul că instanțele ne dau dreptate ne motivează, dar schimbarea 

mentalității autorităților în sensul că trebuie să vadă funcțiile pădurii dincolo de bani și 

metri cubi este singura șansă pe care natura o mai are acum cu adevărat. 2020 a fost un 

an cel puțin la fel de plin ca cei dinainte și ne-a adus lecții vitale despre viață în toate 

aspectele sale. 

Am început anul în forță și am reușit să continuăm anchetele, procesele și protestele în 

ciuda pandemiei, iar rezultatele sunt detaliate în paginile care urmează. 

Am lansat proiecte noi benefice, am cules roadele muncii din trecut și am intervenit de 

fiecare dată când am putut pentru natură. În numele întregii echipe, îți mulțumesc pentru 

că faci toate aceste lucruri posibile. Comunitatea Agent Green este, prin susținerea și 

implicarea sa, stâlpul întregii activități prin care putem genera schimbări pozitive pentru natură.  

Lectură plăcută și îți mulțumesc nespus pentru că faci parte din comunitatea Agent Green!
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VIZIUNE
România își protejează strict pădurile primare și seculare, apele, solul și aerul, iar natura devine prima 

sa bogăție, vie și fascinantă, unică în Europa și în lume.

Agent Green luptă pentru a se asigura că generațiile viitoare se vor bucura cel puțin de aceleași 

privilegii de care ne bucurăm și noi astăzi și că le vom oferi o Planetă mai curată și mai bogată. 

Respectul pentru natură înseamnă respect pentru viață.

În primul o Românie unde fiecare a atins un grad superior al propriei conștiințe și tratează semenii, 

natura și toate ființele cu empatie și respect.

Ne dorim ca toate pădurile primare și seculare să devină strict protejate, la fel și toate parcurile 

naționale, un total de minim 10% din suprafața țării urmând să devină zone de non-intervenție. Fiecare 

arie protejată din România să aibă circuite de ecoturism pentru a pune în valoare tezaurul natural 

național. 

Privim la un viitor când suprafața împădurită a României va crește de la 29% la 40%, astfel încât 

industria va utiliza preponderent lemn din păduri plantate special pentru economie, altele decât 

pădurile native de care avem nevoie din ce în ce mai mare în lupta cu schimbările climatice și în 

conservarea biodiversității. 

Cum arată România ideală pentru care luptăm? 



Lanțul trofic rămâne complet, de la organismele unicelulare până la 

ursul brun. Ne asigură un mediu sănătos, fiind totodată și un motor al 

ecotursimului, prin bogăția pe care o pune la îndemâna iubitorilor de 

natură din toate țările unde natura a pierdut lupta cu forțele 

distructive. 

Folosim exclusiv tehnologie nouă pentru a produce energie verde și 

care sunt accesibile tuturor locuitorilor țării. Închidem toate 

reactoarele nucleare și nu mai deschidem altele noi. Avem un plan de 

contingență pentru situații de urgență, cât mai apropiat de natură.

Problema deșeurilor și lipsa de rezultate la reciclare este o poveste 

veche, care stârnește amuzament și mirare tocmai prin dimensiunea 

pe care o are în timpurile actuale. 

Oamenii au o dietă preponderent bazată pe plante, iar noua 

generație privește cu iertare la obiceiurile celei precedente, fiind 

recunoscătoare că schimbarea s-a produs deja. 

Apa, aerul și solul sunt curate și ne pot oferi, pentru prima dată după 

era industrială, toate darurile lor, la capacitate maximă. Cele mai 

multe râuri curg din nou libere.

Luptă și tu alături de noi, dacă îți dorești să lăsăm în urmă împreună 

cea mai bună variantă pe care România o mai poate avea!

VIZIUNE
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SUMAR
Nimic nu ne pregătea pentru cum urma 

să se desfășoare anul 2020. Însă planurile 

pentru teren s-au adaptat situației și 

restricțiilor impuse pentru că este 

crucială pentru obiectivele organizației.

În 2020, am continuat procedurile 

începute la Comisia Europeană pentru a 

trage Ministerul Mediului la răspundere 

pentru tăierile ilegale și distrugerea 

deliberată a ariilor protejate, oferind o 

imagine comprehensivă a ceea ce se 

întâmplă în ariile protejate din România. 

Pădurile virgine au reprezentat o altă 

prioritate căreia i-am acordat mult timp 

și resurse timp, deoarece, așa cum vei 

vedea în paginile care urmează, situația 

lor birocratică este desprinsă, parcă, 

dintr-un film absurd.

6

SU
M

A
R



Ne-am concentrat mult și pe partea legală, 2020 fiind anul în care 

am reușit să obținem victorii importante pentru pădure, în instanță. 

2020 a fost și anul în care ne-am împlinit un vis mai vechi: acela de a 

începe programul eco-educativ ”Sunt Natură”, pentru că noi 

credem cu tărie că următoarea generație este crucială pentru 

Planetă.

Nu în ultimul rând, ne-am implicat în campanii internaționale, 

pentru protecția Amazonului sau a albinelor și a agriculturii 

ecologice, la nivel european.

Îți mulțumim pentru că acorzi acest timp prețios naturii!
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Avocatul Pădurii a purtat mai bine de 100 de procese pe care le avem cu autoritățile române, în 

paralel cu acțiunile pregătite pentru Comisia Europeană. În ultimii trei ani, am început o serie de 

plângeri la Comisia Europeană pentru distrugerea sistematică a ariilor protejate. Rezultatul a fost 

demararea procedurilor de infringement necesare din partea Comisiei Europene în februarie 

2020, iar pe parcursul anului, Avocatul Pădurii a continuat munca de documentare și susținere a 

dovezilor primite de la investigatorii Agent Green. 

Pe plan național, 2020 a fost, din punct de vedere legal, un an bun pentru păduri. Am reușit, cu 

ajutorul avocatului Agent Green, să obținem victorii istorice în instanță:

Informațiile despre toată pădurea României, conținute de către amenajamentele silvice, 

secretizate de Guvern și de Romsilva în ultimii 30 de ani, trebuie publicate. Oricine poate cere 

începând de astăzi ministerului sau ocolului silvic din zona de interes, amenajamentul silvic 

pentru a afla date despre pădure. A fost o luptă pe termen lung, întrucât Ministerul Mediului a 

făcut recurs după primul proces câștigat de Agent Green pe acest subiect. Odată obținute, 

aceste documente pot fi folosite pentru a observa dacă pădurea este îngrijită corect sau 

abuziv și pentru a acționa atunci când lemnul tăiat și considerat legal este de fapt o tăiere 

distructivă care trebuie stopată înainte ca răul să fie făcut. Amenajamentele sunt aprobate 

prin ordin al ministrului care odată prins că a aprobat un amenajament distructiv, poate și 

trebuie tras la răspundere.

Am protejat definitiv aproape 20.000 de hectare din Parcul Național Domogled – Valea 

Cernei! Agent Green a câștigat cu ajutorul tău toate căile de atac ordinare și extraordinare 

împotriva autorităților corupte blocând astfel definitiv tăierile ilegale pe o suprafață de 

aproape 20.000 de hectare din Parcul Național Domogled – Valea Cernei. 

Un alt proces câștigat pentru pădurile care au mai rămas în Maramureș la granița cu Ucraina, 

început de Agent Green împotriva Agenției de protecția Mediului Maramureș și a Ocolului 

Silvic Alpina Borșa în care a intervenit și Ocolul Silvic Poieni.

Agent Green a castigat și procesul de la Înalta Curte de Casație și Justiție cu Ministerul 

Mediului și cu Romsilva. Alte 19369,24 de hectare din Parcul Național Domogled – Valea 

Cernei nu mai pot fi atinse începând de astăzi. Oricine vede un camion cu lemne ieșind din UP 

Cernișoara, Baia de Aramă, Balmeș, Ivanu și Olanu este rugat să anunțe imediat poliția. 

Transportul ar fi 100% ILEGAL! Amenajamentul silvic a fost suspendat și odată cu acesta, toate 

tăierile planificate.
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SUNT NATURĂ
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Proiectul eco-educațional SUNT NATURĂ este 

instrumentul prin care ne-am propus să 

ajungem la cât mai mulți copii și tineri, pentru 

că ei sunt cruciali pentru viitorul Planetei și 

câteodată își trezesc și părinții la realitate. 

Structurat holistic și prietenos, programul SUNT 

NATURĂ abordează temele de mediu și îi 

determină pe cei mici de la 4 la 14 ani să 

analizeze și să înțeleagă că suntem dependenți 

de natură și doar având grijă de ea, putem avea 

grijă de noi. 

Fiecare manual pornește de la o poveste plină 

de curiozități, continuă cu exerciții aplicate și se 

încheie cu o temă de gândire și o serie de 

concluzii. Am pregătit de asemenea și un 

material de suport pentru profesori, care ne 

dorim să continue programul după ce echipa 

Agent Green face introducerea în program. 
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Deși inițial proiectul a fost gândit pentru a ajunge fizic în cât 

mai multe școli, anul pandemiei ne-a reorientat în primul rând 

către varianta lui online. Așadar, ne-am oferit ca suport online 

pentru profesori în lunile de restricții și am avut astfel acces la 

un număr mult mai mare de copii decât am fi avut în mod 

obișnuit. 

Clasele sunt interactive, copiii sunt mereu plini de întrebări și 

ridică probleme la care nu ne gândim uneori nici noi, adulții. 

Dorința a fost, spre plăcuta noastră surprindere, foarte mare. 

Am ajuns astfel în 2020 la peste 1000 de copii din 70 de școli și 

continuăm să discutăm cu inspectorate și dascăli pentru a ne 

extinde cât mai mult.  

Suntem extrem de motivați de deschiderea copiilor și a 

cadrelor didactice și vă încurajăm să dați vestea mai departe și 

să ne contactați dacă doriți să ne recomandați noi locuri în 

care putem deschide ușa către o generație mai responsabilă 

decât am fost noi.

Pregătim în continuare și manuale tipărite pentru elevi, 

concepute în parteneriat cu dascăli și specialiști în științele 

naturii și în bunăstarea animală. Vom începe și cursurile fizice 

în scoli, de îndată ce vom finaliza materialele și va trece 

pandemia. Suntem nerăbdatori să-i cunoaștem pe micuții 

viitori-ecologiști, cei pentru care ne luptăm în fiecare zi.

Proiectul SUNT NATURĂ nu are încă un partener-sponsor care 

să susțină dezvoltarea materialelor și a resurselor umane.
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KIND BEING / OM BUN

Kind Being / Om Bun este un titlu nobil pe care îl primești atunci când contribui la protejarea strictă pentru totdeauna a cel puțin 1m² de pădure seculară. Este, 

în fond, sursa ta de oxigen, apă curată, gardianul climei și adăpost pentru mii de specii de floră și de faună. Fiecare m² din pădurea de poveste stochează 24 

kg de carbon, iar fiecare arbore de aici produce 100 kg de oxigen anual. Contribuind la protejarea strictă a acestei păduri, îți vei produce propriul oxigen și îți 

vei putea neutraliza emisiile de carbon. Vom operaționaliza și un calculator de emisii pentru a-ți putea calcula numărul de m² pe care trebuie să îi protejezi 

pentru a fi neutru climatic. Primul metru pătrat este echivalentul unei donații de 30€, iar fiecare m² în plus de pădure protejată va însemna câte 10€. Din 

fondurile colectate, Agent Green va cumpăra pădurea și va garanta protecția strictă pe viață, precum și costurile administrative și de pază pentru 10 ani. 

Pentru gestul tău vei primi diploma și titlul de ”Om bun” și dreptul de a merge oricând în pădurea de poveste ca acasă, ca și cum este a ta. O vei putea vedea și 

asculta live chiar și online.
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KIND BEING /

OM BUN

În anul 2020 am lucrat exclusiv la conceptul 

proiectului, la documentarea minuțioasă a tuturor 

formelor legale și la identificarea pădurilor cu care să 

începem proiectul. Așa cum ne așteptam, 

implementarea va fi anevoioasă, însă miza este mai 

mult decât satisfăcătoare. Practic, acestea vor fi 

singurele păduri care știm sigur că vor fi protejate 

strict și pentru totdeauna. Nu avem această 

certitudine pentru nici măcar un corp de pădure din 

România, nici chiar pentru cele strict protejate, dat 

fiind ritmul în care escaladează cererea pentru cât 

mai mult lemn bătrân. 
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Agent Green a fost singura organizație din România selectată în cadrul Platformei 

Comisiei Europene pentru Finanțare Durabilă. Voluntarul Agent Green Dr. Theodor 

Cojoianu, Lector în cadrul Queen’s University Belfast, a coordonat aplicația prin care 

Agent Green a fost selectată ca Membru al Platformei pentru Finanțare Sustenabilă 

(Platform on Sustainable Finance) în cadrul Comisiei Europene, pentru a contribui cu 

expertiza sa în managementul mediului și al investițiilor responsabile.

Platforma pentru Finanțare Sustenabilă a avut scopul de a consulta Comisia 

Europeană în privința dezvoltării unor criterii tehnice pentru Taxonomia Verde (EU 

Green Taxonomy), care este un nou sistem de clasificare pentru activitățile 

economice sustenabile, precum și pe tema politicii în domeniul finanțării 

sustenabile și monitorizarea investițiilor sustenabile la nivel European.

Activitatea platformei este crucială pentru atingerea obiectivelor 

Pactului Verde al UE, inclusiv realizarea neutralității climatice până în 

2050 și asigurarea protecției și restaurării biodiversității. 

Dr. Theodor Cojoianu este Lector în cadrul Queen’s University Belfast. 

Munca de cercetare a lui Theodor este situată la intersecția dintre dezvoltarea 

durabilă, data science și finanțe, în scopul de a găsi soluții știintifice la probemele 

economice globale, sociale și de mediu. Theodor este de asemenea  Academic-in-

Residence in Sustainable Nation Ireland, servește ca membru al consiliului director al 

EU Energy Efficiency Mortgages Initiative, este membru al Green Finance Ireland, și  

membru al comitetului executiv al Global Network on Financial Geography (Fingeo).

Theodor a primit doctoratul în Geografie Economică și Mediu de la Universitatea 

Oxford, masteratul în Carbon Finance (cu distincție) și master Inginerie Electrică și 

Management, ambele de la Universitatea din Edinburgh.

PLATFORMA DE FINANȚARE DURABILĂ
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PLANTARE 2020
În 2020 am plantat 3 hectare de pini, brazi, molizi și fagi în Munții Făgăraș, 

zona Iezer Păpușa. În cadrul campaniei 40% SUPRAFAȚĂ ÎMPĂDURITĂ, 

am continuat proiectul început în 2019, în aceeași zonă, în care 100 de 

hectare au fost tăiate la ras în urmă cu mai bine de 10 ani. Natura nu s-a 

refăcut singură, iar habitatul prețios a fost distrus complet. 

Am plantat cu ajutorul voluntarilor și zilierilor, în condiții destul de dificile 

și păstrând toate rigorile impuse de pandemie. Ne-am fi dorit să putem fi 

alături de cât mai mulți dintre voi, însă am putut invita doar un număr 

limitat de oameni.
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Accesul în zonă este foarte dificil, fiind o 

zonă cu un grad ridicat de naturalețe, iar 

condițiile meteo au fost destul de 

provocatoare. Cu toate acestea, echipa 

de voluntari a avut o experiență 

extraordinară, iar petecele de zăpadă au 

fost numai bune pentru a fi puse la baza 

puieților plantați. 

Cu toții am învățat lucruri noi despre 

istoricul zonei, despre fauna și flora 

caracteristice și mai ales, câtă nevoie au 

animale le să lbat ice de refacerea 

habitatului distrus. Cele 100 de hectare 

rase au creat un peisaj apocaliptic atât 

pentru oameni, cât și pentru animale. 

Așteptăm cu nerăbdare să vedem 

rezultatele muncii din Făgăraș în anii 

următori, zona în care am plantat fiind 

monitorizată pentru următorii 7 ani. 

Acesta este invervalul de timp pe care 

specialiștii noștri îl consideră necesar 

pentru o plantare sigură.

PLANTARE 

2020
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CAMPANIICopyright Matthias Schickhofer
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TRANSELECTRICA
Începutul anului trecut a fost foarte trist pentru cele 14 arii protejate care au fost 

străbătute de LEA, deși puteau fi ocolite pe un drum alternativ. Vizita noastră de 

documentare s-a finalizat cu multă indignare față de cele găsite la fața locului și cu 

un protest spontan, când autoritățile au refuzat să coopereze. 

Am continuat lupta în instanță pentru a face dreptate naturii, chiar dacă răul a fost 

deja făcut, pentru a nu crea un precedent din această întâmplare absurdă care 

defrișează prin 14 arii protejate.
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La începutul pandemiei, am lansat petiția prin care ceream suspendarea 

exploatării forestiere și vânătoarea, pe perioada stării de urgență. 

Aproape 40 000 de oameni au semnat petiția în scurt timp. Subiectul s-a 

propagat rapid și a generat numeroase apariții, dezbateri și declarații. De 

ce am cerut asta?

Am vrut ca pădurea să respire și să ne ofere mai mult oxigen pe durata 

stării de urgență generată de Covid-19. Am cerut ca autoritățile să ofere 

câte un metru cub de lemn de foc gratuit gospodăriilor care se pot încălzi 

doar din această sursă.
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SUSPENDAȚI EXPLOATAREA PĂDURII ȘI VÂNĂTOAREA 

PE DURATA STĂRII DE URGENȚĂ



De ce 

este 

important?
În prima săptămână de pandemie, s-a înregistrat un nivel record de exploatare a pădurii, luând în considerare condițiile meteo și perioada anului. S-au efectuat 

oficial 79965 de transporturi. Și tot oficial, din Inventarul Forestier Național, se știe că pe lângă fiecare arbore doborât legal, un altul cade tăiat ilegal.

Începând cu 23 martie, Garda Forestieră și cea de Mediu au lucrat eminamente online. Hoții de lemne și braconierii nu au fost deranjați de nimeni.

Marile fabrici de procesare a lemnului au lucrat la mare capacitate fără să aducă un plus de valoare pentru România. Nevoia lor de lemn este atât de mare încât 

lemnul tăiat în România nu le mai este de ajuns.

În schimb, milioane de români îngheață în case pentru că nu mai au bani nici măcar pentru lemnul de foc. Nico mare firmă străină de procesare nu s-a oferit până 

acum să îi ajute deoarece ei toacă tot lemnul în uriașele lor abatoare de păduri. Aproape totul este pentru export.

Nu în ultimul rând, se știe că poluarea slăbește sistemul imunitar și vulnerabilizează cetățenii în fața Coronavirus și a bolii generate de acesta. Pădurea este 

singura sursă de purificare a aerului și de oxigen în această perioadă. 

Din păcate, autoritățile nu au considerat necesară această măsură și astfel, pădurea României a fost tăiată în continuare, legal și ilegal, într-un ritm cel puțin 

alarmant.
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2020 a fost anul în care ne-am concentrat un pic mai 

mult, din nou, pe salvarea pădurilor virgine. Anii 

precedenți în care am cartat, am sesizat și am făcut 

campanii și lobby ne-au scos la iveală nereguli grave 

în ceea ce privește autoritățile responsabile pentru 

protejarea acestor comori naturale, unice în Europa.

Am lansat, așadar, un raport exhaustiv care scoate la 

suprafață mii de hectare de păduri virgine cartate, 

pierdute în haosul administativ. Totodată am demarat 

investigații noi în câteva păduri virgine, am lansat 

procese pentru protejarea lor și am protestat în față la 

Ministerul Mediului. 
21
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Conform raportului Agent Green, 80% din pădurile virgine pentru care 

există studii elaborate, nu au fost incluse in Catalogul Național.

Autoritățile blochează sau pierd studiile, blocând în mod intenționat 

protecția pădurilor din România. Încă din 1999, în Strategia de 

Dezvoltare Durabilă a României, care propunea protejarea strictă a 400 

000 de hectare de păduri virgine și cvasi-vigine. Eșecul Guvernului 

României de a proteja ultimele păduri virgine din România după 21 de 

ani de tergiversări este prezentat în raportul intitulat ”Catalogul 

Pădurilor Pierdute”.

Raportul analizează cronologic datele din procesul de populare a 

„Catalogului Național al Pădurilor Virgine și Cvasi-Virgine” și expune 

birocrația care a avut ca rezultat direct pierderea celei mai mari suprafețe 

cu păduri virgine din România și odată cu acestea ultimele suprafețe 

vaste intacte de sălbăticie din zona de climă temperată a Europei.

Prima tentativă de a conserva aceste păduri intacte a avut loc în anul 

1999, când Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României a 

propus protejarea strictă a 400.000 de hectare de păduri virgine. Astăzi 

puțin peste  10% dinte acestea sunt protejate în Catalogul Național al 

Pădurilor Virgine și Cvasi-Virgine, după ce la scurt timp după campania 

noastră, Ministerul Mediului a introdus în catalog câteva corpuri noi de 

păduri virgine.

În luna iulie, o uriașă pereche de ochelari a fost adusă în fața Ministerlui 

Mediului pentru a ajuta autoritățile să vadă mai bine dosarele pentru 

ultimele păduri intacte care așteaptă să fie puse sub strictă protecție prin 

introducerea în Catalogul național al pădurilor virgine din România.

Cererea noastră permanentă va fi un moratoriu pentru toate pădurile 

virgine și seculare, până vor fi analizate, în totalitate, de către specialiști.
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40% SUPRAFAȚĂ ÎMPĂDURITĂ
Suprafața împădurită a României a scăzut la 29% în 

prezent, în timp ce recomandarea Academiei 

Române, a Uniunii Europene și a oamenilor de știință 

este atingerea pragului de 40%. Din păcate nu toate 

pădurile tăiate sunt replantate, iar efectele devin tot 

mai vizibile.

Considerând media de 157,5 hectare de păduri noi 

înființate în ultimii 2 ani rezultă că procentul optim de 

împădurire de 40% va fi atins peste 16577 de ani. În 

prezent nu există suficient material în pepiniere pentru 

a furniza puieții necesari pentru a atinge procentul 

optim de împădurire.

Ca urmare a tăierilor excesive din ultimele decenii, 

majoritatea pădurilor au vârste sub 80 de ani (adică 

sub vârstele exploatabilităţii). În zonele de câmpie şi 

de deal există un deficit major de suprafețe 

împădurite. În consecinţă, s-a redus semnificativ 

calitatea vieții cetățenilor, potenţialul pădurilor pentru 

combaterea hazardelor climatice, hidrologice şi 

geomorfologice și a fost afectată biodiversitatea.

Anual, 20755 de cetățeni cu domiciliul în România mor 

din cauza poluării, dintre care 15126 din cauza poluării 

aerului. Hai să dăm o mână de ajutor, implică-te și tu 

prin promovarea campaniei 40%, prin participare sau 

organizarea de acțiunilor de plantare sau prin 

susținerea evenimentelor pe care le organizăm în 

primăvară și în toamnă.
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40% SUPRAFAȚĂ ÎMPĂDURITĂ
Propunem soluții pentru problema lipsei de puieți din pepiniere.

Propunem schimbări legislative pentru protecție strictă în arii protejate și zone cu grad înalt de naturalețe, 

unde natura se poate reface singură.

Propunem schimbări legislative prin care cerem ca statul să planteze acolo unde nu se respectă 

împădurirea după tăiere, proprietarul fiind obligat să suporte toate costurile.

Facem de două ori pe an acțiuni de împădurire în zone sălbatice care nu s-au refăcut după tăieri rase sau 

creăm păduri noi

Creșterea susținută și progresivă a suprafeței împădurite a țării de la 29% în prezent (2020), la 34% in anul 

2030 și la 40% in anul 2040. Acest procent trebuie sa aibă diferențieri zonale: 15% la câmpie, 32% la dealuri 

și 70% în munți. Există modele de succes în lume. De exemplu, Costa Rica a crescut suprafața împădurită a 

țării de la 25% în anul 1990 la 52% în prezent. Măsurile au inclus eliminarea subvențiilor acordate 

crescătorilor de animale interzicerea defrișărilor, implicarea societății și premii semnificative pentru 

plantările record. În România este de asemenea nevoie de măsuri extraordinare și foarte creative pentru 

atingerea obiectivelor, inclusiv acordarea de subvenții și premii. În teren, creșterea poate fi susținută prin:

Cum?

a)  Împădurirea celor 2 milioane de hectare de terenuri puternic degradate și abandonate de 

agricultură cu specii indigene, proporția acestora cât mai apropiată de cea naturală cu luarea în 

considerare a fenomenului schimbărilor climatice.

b) Îmbogățirea cu arbori nativi a pajiștilor și a culturilor agricole (crește biodiversitatea, 

înfrumusețează peisajul, oferă umbră pentru animalele și loc de cuibărit pentru păsările care 

controlează dăunătorii din culturile agricole).

c) Crearea a cel puțin 20.000 km de perdele forestiere pentru protecția terenurilor agricole până în 

anul 2035 (10 000 km la nivelul anului 2025).

d) Crearea de păduri noi cu specii indigene, proporția acestora cât mai apropiată de cea naturală, cu 

luarea în considerare a fenomenului schimbărilor climatice și cu structuri optime pentru îndeplinirea 

funcțiilor mixte sociale și economice în jurul orașelor și în zonele lipsite de păduri, în special în sudul și 

sud-estul țării.

e) Crearea de culturi cu specii repede crescătoare (neinvazive) în afara fondului forestier, în scopul 

reducerii presiunii economice asupra pădurilor naturale cu biodiversitate ridicată (100 000 ha până în 

2030 și 200 000 ha până în 2040).
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VIZIUNEA AGENT GREEN PENTRU PĂDUREA ROMÂNIEI

Pădurea României este în declin, iar silvicultura în regres. Administrația și cercetarea silvică 

actuală sunt neperformante și profund alterate de imixtiunea politicului. Tăierile ilegale sunt 

scăpate de sub control, în vreme ce autorităţile depistează doar 1% dintre acestea. Se arde 

anual mai mult lemn decât se taie legal și s-au construit fabrici de mare capacitate de 

procesare neintensivă a lemnului care exercită un stres fără precedent asupra pădurii. 

Fenomenul tăierilor ilegale nu a fost nici măcar încetinit, în ciuda eforturilor unor instituții ale 

statului și a presiunii publice. Nu există o justiție dedicată pentru mediu, iar legislația actuală 

nu sancționează elaboratorii amenajamentelor silvice atunci când aceștia  încadreaza 

eronat pădurile în categorii funcționale necorespunzatoare cu rezultat în degradarea sau 

compromiterea acestora.

Suprafaţa pădurilor parcurse cu lucrări de îngrijire a scăzut în detrimentul pădurilor cu tăieri 

agresive şi regenerate incomplet sau cu specii inadecvate tipurilor naturale de pădure. 

Codul silvic actual cauzează degradarea multor păduri afectate de schimbările climatice în 

vreme ce reconstrucţia ecologică a pădurilor destructurate stagnează.Normele tehnice sunt 

concepute pentru o industrie de profil aflată in proprietatea statului, ori statul deține astăzi 

mai puțin de jumătate din pădurile țării. Pădurile ocupă doar 29% din suprafața țării, 

existând o discordanţă majoră față de procentul optim de împădurire. Acţiunile de 

împădurire a ţării în afara fondului forestier sunt astăzi la cel mai redus nivel din istoria 

postbelică. Considerând media de 157,5 hectare de păduri noi înființate în ultimii 2 ani 

rezultă că procentul optim de împădurire de 40% va fi atins peste 16577 de ani. În prezent nu 

există suficient material în pepiniere pentru a furniza puieții necesari pentru a atinge 

procentul optim de împădurire.
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Ca urmare a campaniei OPRIȚI TĂIERILE PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ, care a generat extrem de multe reacții, dar totodată fiind un document la care 

lucram deja, am lansat Viziunea Agent Green pentru Pădurea României. Agent Green are o imagine holistică despre importanța pădurilor și obiective 

ambițioase, realizabile, care lasă loc pentru o industrie sustenabilă a lemnului și a turismului. Nu în ultimul rând, este datoria noastră să punem pe masă o 

soluție integrată, în cadrul unei probleme atât de complexe precum cea a pădurilor din România. 

La realizarea viziunii, ne-am consultat cu silvicultori și specialiști în științele naturii de bunăcredință.



VIZIUNEA AGENT GREEN PENTRU PĂDUREA ROMÂNIEI
Ca urmare a tăierilor excesive din ultimele decenii, majoritatea pădurilor au vârste sub 80 de ani (adică sub 

vârstele exploatabilităţii). În zonele de câmpie şi de deal există un deficit major de suprafețe împădurite. În 

consecinţă, s-a redus semnificativ calitatea vieții cetățenilor, potenţialul pădurilor pentru combaterea 

hazardelor climatice, hidrologice şi geomorfologice și a fost afectată biodiversitatea. Anual, 20755 de 

cetățeni cu domiciliul în România mor din cauza poluării, dintre care 15126 din cauza poluării aerului.

Viziunea Agent Green este aliniată cu strategia de biodiversitate a Comisiei Europene pentru anul 2030 și 

presupune o reformă sistemică obligatorie pentru protejarea siguranței naționale, precum și ameliorarea de 

urgență a patrimoniului forestier al României și restaurarea serviciilor ecosistemice, asigurând condițiile 

sociale, ecologice și economice de dezvoltare a țării. Este esențială reprofesionalizarea și depolitizarea 

administrației silvice, precum și transformarea acesteia într-o administrațe de stat. Pădurea trebuie îngrijită 

exclusiv pe principii apropiate de natură, capabile să asigure siguranța națională, durabilitatea  economică, 

socială și conservarea biodiversității, precum creşterea aportului pădurilor României la atenuarea impactului 

schimbărilor climatice şi al diferitelor dezastre naturale. Cel putin 15% din suprafața împădurită trebuie să fie 

scoasă gradual din circuitul silvic până în anul 2030, devenind păduri strict protejate cu rol de conservare a 

biodiverstității și rezervor de carbon pentru combaterea schimbărlor climatice, iar restul pădurilor vor tinde 

să atingă etapizat și să păstreze permanent minim 70% din volumul potențial specific compoziției pădurii 

respective. Un rol crucial îl prezintă fructificarea potențialul de creștere economică sustenabilă prin ecoturism, 

plecând de la premisele că România este încă posesoarea unui patrimoniu natural inegalabil în Europa.
26
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STOP TĂIERILOR ILEGALE
Campania Stop Tăierilor Ilegale este o campanie care din păcate a devenit permanentă, dimensiunea 

fenomenului ilustrând problema sistemică cu care țara noastră se confruntă. Prin anchetele noastre 

jurnalistice expunem național și internațional dispariția celor mai valoroase păduri în loc să fie puse în 

valoare în armonie cu natura și cu o calitate crescută a vieții omenești. 

În 2020, am continuat seria de investigații din ariile protejate din România și ne-am întors puțin atenția 

la pădurile virgine. Am descoperit nereguli grave, am protestat, am propus soluții și am continuat să 

facem dreptate naturii în instanță.
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SALVAȚI PARCURILE NAȚIONALE
SALVAȚI PARCURILE NAȚIONALE este cea mai longevivă campanie Agent Green, care 

a început încă de acum 10 ani și se va încheia doar atunci când parcurile naționale vor 

fi eliberate: cele existente, de drujbe, cele neînființate, de birocrație și corupție. 

Pentru ce milităm? Pentru respectarea recomandărilor IUCN de conservare a 

parcurilor naționale și pentru înființarea a cel puțin 6 parcuri naționale noi. 

Cum le protejăm? Salvăm în instanță cât putem. Dar este nevoie de măsuri sistemice, 

de o strategie de ecoturism și dezvoltare locală – procesele câștigate în instanță 

protejează o parte mult prea mică. Nu în ultimul rând, acestea sunt doar zonele în 

care, pe lângă managementul relaxat al parcurilor naționale, se practică ilegalități. 

Foarte multe resurse sunt implicate în investigațiile din parcurile naționale, însă atâta 

timp cât nu avem altă variantă directă de a le proteja, ne asumăm acest efort și îl 

ducem mai departe. 

În scenariul ideal, protecția va fi acordată prin legislație, în proporție de 100% pentru 

fiecare dintre parcurile naționale înființate. 
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De asemenea, crearea și protecția parcului național Făgăraș sunt o prioritate mai 

veche a Agent Green, date fiind gradul ridicat de naturalețe și fauna impresionantă a 

Munților Făgăraș. Aceștia sunt și printre cei mai iubiți munți românești, iar sesizările 

iubitorilor de natură nu încetează să curgă. Numiți și „Alpii Transilvaniei,” Munții 

Făgăraș sunt o minune a naturii și reprezintă cea mai sălbatică zonă a României. Am 

făcut lobby, am investigat, am documentat și sesizat în instanță și la Comisia 

Europeană dezastrul sistemic din Făgăraș. 

În 2020, am militat pentru crearea parcului național Ciucaș, pentru care există deja 

studii și Hotărâre de Guvern încă din anul 2005, însă proiectul a rămas în sertarele 

Ministerului și este acolo în continuare. Zona are un potențial fantastic,  fiind un 

Rezervor de biodiversitate și o oportunitate de relansare pentru ecoturismul din zona 

Cheia.
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SAVE PARADISE FORESTS
SAVE PARADISE FORESTS, campania Agent Green în parteneriat cu 

Euronatur, a continuat și în 2020 cu o nouă plângere la Comisia 

Europeană, printre alte acțiuni pentru protejarea celor mai valoroase 

păduri primare și seculare ale Europei. 

Am susținut împreună Strategia pentru Biodiversitate a Comisiei 

Europene și ne-am implicat atunci când a fost atacată nejustificat. 

Susținem în continuare măsurile propuse, absolut necesare în acest 

punct al existenței noastre și sperăm ca majoritatea țintelor să fie atinse 

chiar mai devreme. Le-am integrat în propriile strategii și ne dorim să 

vedem cât mai repede pași în direcția bună.

Am fost pe teren cu europarlamentarul Thomas Weiss, care venise să 

verifice dacă lucrurile s-au îmbunătățit în pădurile din România de la 

ultima sa vizită.
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Am depus petiția Save Paradise 

Forests, semnată de peste 122.000 

oameni din toată lumea, prin care 

cerem moratoriu pentru protejarea 

pădurilor de paradis din România. 

Am continuat procesele în instanță și 

investigațiile aferente cazurilor pe 

care le sesizăm și lucrăm la noi 

materiale de informare.
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BIOMASĂ
Alături de organizațiile 2Celsius (RO), Clean Air Committee (NL), Estonian Forest Aid (EE), ROBIN WOOD (DE), WOLF (SK) și Workshop for All Beings (PL), am 

promovat petiția prin care cerem Uniunii Europene să protejeze pădurile și atragem atenția că tăierea pădurilor și creșterea gazelor cu efect de seră ca 

urmare a acestra prin promovarea arderii arborilor ca fiind energie regenerabilă “fără carbon”nu este o cale sustenabilă în criza climatică în care ne aflăm. 

Nu în ultimul rând, alături de alte zeci de organizații naționale și internaținale, am trimis o scrisoare comună deschisă cu privire la proiectul de lege al 

taxonomiei durabile a UE ca răspuns la o serie de nereguli grave pe care le-am sesizat. 
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CAMPANII INTERNAȚIONALE 32



UE trebuie să își asume responsabilitatea în alimentarea acestor incendii. Dacă vrem să oprim 

incendiile forestiere, avem nevoie de o lege puternică. Acest lucru ar asigura că produsele de pe 

rafturile supermarketurilor din UE nu cauzează defrișări sau distrugeri ale ecosistemelor. 

Comisia Europeană a cerut cetățenilor opinia lor cu privire la o astfel de lege, iar aceasta a fost 

șansa noastră de a prezenta poziția comună.

TOGETHER4FORESTS

#TOGETHER4FORESTS – CEREM UE SĂ INTERZICĂ PRODUSELE CARE DISTRUG PĂDURILE!

Alături de peste 100 de organizații din întreaga lume, am cerut Uniunii Europene să își asume 

responsabilitatea pentru contribuția distrugerii Amazonului. 

2020 a fost unul dintre cei mai devastatori ani înregistrați vreodată în Amazon. În august au 

existat peste 29.307 incendii în întreaga regiune Amazon – al doilea cel mai mare număr din 

ultimul deceniu și un dezastru pentru climă, animale sălbatice și oamenii care depind de 

pădurea tropicală. Dar nu doar Amazonul este în pericol. Incendiile devastează, de asemenea, 

Cerrado din Brazilia – una dintre cele mai bogate savane din lume în biodiversitate – dar și zonele 

umede din Pantanal. Aproape toate incendiile sunt declanșate în mod deliberat ca parte a unui plan 

pe termen lung. Cererea pieței UE pentru produse profitabile precum carnea de vită și soia determină, 

de asemenea, această distrugere –  UE este a doua cea mai mare piață pentru soia braziliană din 

lume.

Ținta de 1 milion de semnături din 

toate țările a fost atinsă iar lista,

depusă online la Comisia Europeană. 

Vă mulțumim tuturor celor 

care ați contribuit!
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SALVAȚI ALBINELE
Inițiativa Cetățenească Europeană Save Bees & Farmers! a continuat și în 2020, România fiind cea 

de-a patra țară care a atins targetul! O inițiativă deosebit de importantă, care sperăm că va trece 

pragul total de semnături din toate țările participante. 

În România, campania a fost desfășurată de Agent Green, Romapis, Eco Ruralis și Declic.

Obiectivele principale sunt: 

Eliminarea treptată, cu 80 %, a pesticidelor sintetice din agricultura UE până în 2030, începând 

cu cele mai periculoase, pentru ca, 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;

cercetarea independentă în domeniul agriculturii în ceea ce privește agricultura fără pesticide 

și fără organisme modificate genetic (OMG).
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INVESTIGAȚII

Copyright ???

36



În 2020 am dedicat mult timp zonelor implicate în 

procedura de infringement, cum ar fi Făgăraș și 

Domogled, dar și unor subiecte noi de care ne-am 

lovit, precum ilegalități cu balastiere pe râuri în 

perioade ale anului care acest lucru este interzis. 

Cu dezamăgire am găsit iar drumuri forestiere în 

păduri virgine, parcuri naționale distruse, zone cu un 

grad înalt de naturalețe devastate. Încercăm să 

rezolvăm cât mai multe cazuri în instanțe, însă 

problema este sistemică. 

Primim enorm de multe sesizări și încercăm fie să 

intervenim noi, fie să îi îndrumăm pe oameni, pentru 

că fiecare pădure este valoroasă. 

INVESTIGAȚII

37

IN
V

ES
T
IG

A
Ț
II



ADVOCACY

Copyright Matthias Schickhofer
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ADVOCACY

Am intervenit de fiecare dată alături de 

partenerii din coaliția Marșului pentru 

Păduri, Greenpeace și Declic, pentru 

obiectivul comun – un SUMAL cu 

a d e v ă r a t  e fi c i e n t  ș i  a d a p t a t 

posibilităților zilelor noastre și nevoii de 

a rezolva problema. 

Parcurile naționale sunt mereu în 

discursul nostru și propunem înființarea 

a cel puțin încă 6 parcuri noi. 

Ne dorim să se implementeze la nivel 

național practicile descrise în proiecte 

precum Forever Forest sau Kind Being 

sau în Viziunea Agent Gree pentru 

Pădurea României. 

Promovăm soluțiile pozitive în armonie 

cu natura, care ne pot îmbunătăți 

semnificativ calitatea vieții, în timp ce ne 

bucurăm de serviciile naturii cu ea 

prosperând, nu distrugând-o.
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PARTENERI
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42DATE FINANCIARE



276.476 

Lei

Venituri din donații

Granturi Fundații

Venituri din sponsorizări

382.206 

Lei
2.005.135 

Lei

1.346.453 

Lei

Total Venituri 
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CHELTUIELI

249.897 

Lei

191.147 

Lei

936.922 

Lei

Cheltuieli 

aferente 

desfășurării 

activității

Cheltuieli cu salariile personalului

Cheltuieli cu taxe și impozite

Total Cheltuieli

1.377.966 

Lei
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