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2021 a fost anul în care am crezut că vom schimba lumea pentru urși, dar
soarta lor era demult stabilită. Cazul Arthur a trezit suflete pe toată
Planeta, dar nu și autoritățile române. Sperăm că vei zâmbi la campania
BearRight, dacă nu o știi deja. Ursul este Regele Animalelor din România și
vrem să devină un simbol de mândrie al țării, al unui ecosistem sănătos și
al unui loc de poveste.

Tot în 2021, natura ne-a arătat încă o dată că poate depăși orice așteptări
și că trebuie să luăm în serios la scară largă tot discursul oamenilor de
știință și al ecologiștilor. În România, unele păduri au avut mai mult noroc
decât altele. Am reușit victorii importante în instanță, însă drumul este
lung până la schimbările sistemice de care avem nevoie.

Îți mulțumesc pentru că ești aici pentru
natură.

Cu respect deosebit,
Gabriel Păun, Președinte Agent Green

Am lucrat în continuare pentru Comisia
Europeană, investigând ariile protejate
Natura 2000. Vei găsi detalii despre
toate acestea în cele ce urmează.
Datorită și împreună cu comunitatea
extraordinară de voluntari și donatori,
echipa Agent Green a avut ocazia să
genereze schimbări pozitive și în cel
de-al 13-lea an de activitate. Suntem
recunoscători și încrezători.
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VIZIUNE
Viziunea și misiunea Agent Green au rămas consecvente încă de la înființare, în anul 2009.
România - o țară unde oamenii tratează natura cu empatie și respect, coexistă în pace cu toate
formele naturale de viață și au atins acel grad de conștiință pentru a pastra apa, aerul și solul
curate pentru generațiile viitoare.

Din prima zi a organizației și până astăzi ne-am luptat neîncetat pentru a proteja țara de 5
dintre cele mai mari amenințări la adresa biodiversității. Amenințări care ar persista chiar și
după ce oamenii nu vor mai exista:

Ø Degradarea habitatelor naturale

Ø Organismele modificate genetic

Ø Combustibilii și reziduurile nucleare

Ø Plasticul

Ø Schimbările climatice

Bogăția naturală de care s-au bucurat atâtea generații trebuie să rămână și pentru cele
viitoare, chiar dacă lumea se modernizează. Natura are resurse pentru toți, dar în egală
măsură, nevoie de grijă și respect. România poate avea apă, pământ și aer curate. România
este capitala biodiversității în Europa, trebuie doar să mai fie recunoscută și facem eforturi în
acest sens dintotdeauna.

Suntem pro-viață, pace și impact minim în natură. Avem atâtea minuni de văzut, dar trebuie în
schimb să le protejăm.
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Ne îndreptăm iar atenția către cei mai tineri, cei a
căror generație va fi prima ca confrunta direct
efectele indubitabile ale schimbărilor climatice.
Când am pornit Agent Green, am lucrat mult cu
tinerii, iar acum am reluat programele pentru ei.
Copiii care iubesc natura sunt cei care mai pot
face cu adevărat ceva.

Suntem în punctul în care schimbările majore vin
în tranșe prea mici pentru nevoia de față.
Educația și înțelegerea profundă sunt cele care
vor aduce schimbarea. Eforturile ecologiștilor au
început înainte de anii 80 și cele mai importante
subiecte abia sunt crezute. Cu puțin de la fiecare,
natura respiră mai mult.

Printr-o alimentație bazată pe plante, printr-un
consum sustenabil de energie și alte resurse, prin
simpla reciclare – putem face diferențe uriașe
fiecare, în fiecare zi, atunci când suntem mulți.
Este o onoare și o binecuvântare să fim
înconjurați de natura sălbatică din România. Nu
vom avea a doua șansă să protejăm păduri
milenare și un lanț trofic complet, un colț de
Paradis unic în
Europa.



SUMAR Infringementurile declanșate în anul 2020 de Comisia Europeană
pentru împotriva Ministerului Mediului ca urmare a plângerilor
oficiale formulate de Agent Green intră în linie dreaptă. Din păcate
ministerul mimează rezolvarea fenomenului tăierilor ilegale și a
masacrului din ariile protejate. Sutele de procese pe care Agent Green
le-a câștigat sau le-a pierdut și în 2021, susțin tocmai acest proces de
infringement care a ajuns în stadiul în care trimiterea ministerului la
Curtea Europeană de Justiție este aproape inevitabilă. La fel și
investigațiile organizației care sunt transmise Comisiei sub formă de
rapoarte oficiale.

Instanța de judecată a făcut dreptate pădurilor în 2021 în cazurile
semnalate, iar Avocatul Naturii continuă să apere fiecare hectar
nedreptățit și valoros pe care avem resurse să îl apărăm. Voluntarii
Agent Green au fost la înălțime și în 2021, chiar la propriu atunci când
vorbim despre plantări. Ne bucurăm în fiecare an să petrecem timp cu
oamenii din comunitatea Agent Green, cei datorită cărora existăm.

Cazul ursului Arthur, ucis de un prinț străin și de corupția din România
a făcut înconjurul lumii. Din păcate, schimbările bune pentru ursul
brun întârzie să apară chiar și acum, precum și o campanie de
informare din partea autorităților pentru public pentru a promova co-
existența cu animalele sălbatice. Ursul este o bogăție a naturii, un
simbol al României, un semn al sănătății ecosistemului.

Ariile protejate Natura 2000 și Parcurile naționale au fost în atenția
noastră ca de obicei, majoritatea investigațiilor concentrându-se pe
pădurile valoroase care se află acolo.

Ia-ți puțin timp liber și hai într-o călătorie prin cele mai sălbatice și în
primejdie locuri din România, pentru care am contribuit împreună.
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SAVE PARADISE FORESTS

Campania Save Paradise Forests a început acum 4 ani și se concentrează pe
protecția pădurilor primare și seculare din ariile protejate și nu numai. În cadrul
său, am lansat mai multe investigații, plângeri și rapoarte, printre care și cele
care au determinat deschiderea procedurii de infringement pentru distrugerea
ariilor protejate.

Ne concentrăm mult pe advocacy la nivel european și local, dar și pe informare și
acțiuni non violente care atrag atenția. Reacționăm separat sau în coaliție pentru
fiecare modificare legislativă care slăbește protecția pădurilor și mergem în
instanță de câte ori avem un caz solid.

Vrem să creștem ambiția autorităților în ceea ce privește conservarea naturii din
România și să demonstrăm că natura este mai valoroasă la ea acasă.
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PARCURILE NAȚIONALE

Parcurile naționale au reprezentat o prioritate pentru Agent Green
încă de la înființare: protecția strictă a celor existente și crearea de
noi parcuri naționale, cel puțin 7, sunt esențiale pentru
biodiversitatea, turismul și comunitățile locale din România.

În 2021, pare că eforturile noastre și ale altor organizații au fost
auzite: s-a vorbit pentru prima dată despre creșterea suprafeței strict
protejate, ba chiar despre protecția integrală. Bineînțeles că mai este
mult până acolo, dar important este faptul că atât societatea, cât și
autoritățile, au aflat și conștientizat că aceste parcuri reprezintă doar
1% din suprafața României și că este în interesul tuturor să le
protejăm.

Prin activități de advocacy, sesizări în instanță, întâlniri cu autoritățile,
acțiuni ale voluntarilor, am încercat în 2021 să dăm o mână de ajutor
viitoarelor Parcuri Naționale Făgăraș, Țarcu și Ciucaș, și să le protejăm
pe cele existente de masacrul pe care îl documentăm deja de câțiva
ani: Călimani, Domogled-Valea Cernei, Semenic-Cheile Carașului,
Retezat, Defileul Jiului, Ceahlău, Munții Rodnei și Piatra Craiului.
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THE BEAR RIGHT

Ursul, acest animal atât de iubit, dar atât de urât
totodată. Pe lângă legendele cu urși, avem în jurul
nostru multe branduri care și-au ales drept imagine
ursul. Așadar, într-o campanie creativă, alături de
Charlie Ottley și McCann PR, am cerut brandurilor the
#bearright! Donația lor pentru un sanctuar pentru urși,
ca simbol al folosirii imaginii ursului în scop comercial.
Obiectivul a fost construirea unui sanctuar pentru urși.
Din păcate, la finalul anului 2021 nu am strâns suma
finală nici pe departe, fiind un proiect extrem de
costisitor, și complex, care va fi implementat pe
termen mediu –lung.

featuring CHARLIE OTTLEY
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SALVAȚI CODRII IAȘILOR
Singura pădure din jurul orașului Iași este un adevărat laborator de biodiversitate, o bogăție seculară cu o funcție deosebit de importantă, atunci când se
învecinează cu o metropolă. Am avut alături comunitatea locală, alte ONG-uri din țară și chiar justiția, până la un punct. Deși am demonstrat că se taie ilegal,
exploatările forestiere au continuat, încălcând decizia judecătorească din Iulie 21. În orice caz, în Decembrie 2021 instanța a hotărât altă soartă, iar lupta continuă.

Am cerut transformarea ariei protejate în parc natural, pentru că oamenii din Iași își doresc asta și au nevoie de acest colț de sălbăticie, atât pentru serviciile de
mediu pe care le oferă, cât și pentru recreere.
Ne-ar fi făcut plăcere să spunem că am încheiat acest caz cu succes, în schimb vă rugăm să ne fiți alături în continuare. Codrii Iașilor sunt o bogăție a României și
vom încheia acest caz atunci când aceștia vor fi protejați.

12



13



STOP TĂIERILOR ILEGALE

Am început să lucrăm pe subiectul pădurilor acum mai bine de zece ani,
tăierile ilegale fiind primul și cel mai longeviv subiect al nostru. În fiecare an,
încercăm noi modalități de a atrage atenția societății și a autorităților.

În 2021, ne-am alăturat celor 55 de organizații care cereau Comisiei Europene
să nu slăbească directiva anti-defrișări propusă inițial, acum în pericol. Am
cerut ca directiva să asigure că sistemele voluntare de certificare să nu
substituie normele silvice în vigoare, sursa de origine a lemnului să fie publică,
definiția degradării pădurilor să fie mai clară indiferent că este din cauze
naturale sau umane și nu în ultimul rând, directiva să vizeze toate companiile,
indiferent de mărimea lor.

În cadrul campaniei, am lansat și un raport comprehensiv despre pădurile
IKEA din România și cum sunt tăiate ilegal, însoțit de o serie de acțiuni civice
și solicitări de îmbunătățire a celei mai mari companii de mobilă din lume.

La nivel local, am fost nevoiți să intervenim adesea pentru SUMAL și alte
modificări în defavoarea naturii. Am organizat acțiuni cu voluntarii pentru
tăierile din Bucegi, Iași, Maramureș, Valea Cernei și Făgăraș.

Am lansat și o petiție prin care cerem schimbarea ministrului mediului, în
urma unei multitudini de greșeli comise pentru fiecare aspect de mediu.
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MÂNĂNCĂ SUSTENABIL

Nevoia pentru o alimentație sustenabilă a devenit crucială, atât pentru
sănătate, cât și pentru planetă. Este datoria fiecărei organizații de mediu
să informeze societatea despre impactul major de mediu al alimentației
preponderent bazată pe produse de origine animală, acesta fiind al
doilea emițător de gaze cu emisii de seră și printre principalii poluatori ai
solului și apei. Am informat toate ministerele interesate și le-am propus
să urmăm strategia propusă la nivel european.

Alimentația din România nu mai seamană demult cu cea a strămoșilor noștri. Consumul
și risipa excesivă de produse de origine animală au condus la adevărate crime de mediu,
iar acest lucru se traduce direct în sănătatea poporului nostru. România are una dintre
cele mai mici speranțe de viață din UE, mai precis cu 6 ani mai puțin decât media
UE. România are și un număr aproape dublu de decese din cauze prevenibile și tratabile
față de media europeană, fiind pe locul al patrulea, după Lituania, Letonia și Ungaria. Se
află, în același timp, pe ultimele locuri și în privința consumului de fructe și legume.
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GARANȚIE-RETURNARE
Sistemul garanție-returnare este una dintre soluțiile necesare pentru ca o cantitate importantă de resurse naturale să nu fie utilizate o singură dată, ca mai
apoi să ajungă depozitate la groapa de gunoi, incinerate sau să polueze natura. În cadrul sistemelor garanție-returnare, consumatorul achită o sumă drept
garanție pentru recipientul produsului pe care-l achiziționează, sumă care îi va fi rambursată la returnarea recipientului la un punct de returnare. 

Parcursul sistemului garanție-returnare în legislația românească a fost lung și anevoios. Introdus în 2016 prin OUG 38/2016, apoi eliminat în 2017 și reintrodus
prin OUG 74/2018, cu niște îmbunătățiri. Abia în 2020 ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet și echipa sa au elaborat normele de 
implementare, completând legea și supunând-o unui proces transparent de consultare și dezbateri publice. Ulterior, sistemul a fost amânat de mai multe ori, 
fiind nevoie de o întreagă coaliție pentru mediu care să pună presiuni pe autorități și să explice imporanța majoră a acestuia. În prezent, sistemul a fost
acceptat, urmând să fie implementat în noiembrie 2022.  
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Victorii obținute în 2021 de către Avocatul Naturii Cătălina Rădulescu și
voluntarii Agent Green. Milioane de felicitări! Suntem onorați să vă avem
alături!

ü După 15 ani de investigații expuneri, dar și 3 ani de procese și proteste,
pădurile virgine din Cernișoara, Parcul National – Domogled, au fost
pentru totdeauna salvate și chiar incluse în noua versiune a Catalogului
Național al Pădurilor Virgine;

ü Munții Făgăraș, peste 7000 de hectare salvate – Curtea de Apel București
a anulat tăierile pădurilor din situl Natura 2000, Ocolul Silvic Avrig;

ü peste 14.000 de hectare de păduri valoroase, aparținând OS Padeș, au
fost salvate prin anularea tăierilor planificate din zona care se suprapune
cu ariile protejate: Nordul Gorjului de vest (Munții Mehedinți și Vâlcan)
Geoparcul Platoul Mehedinți și Parcul Național Domogled-Valea Cernei;

ü Judecătoria Râmnicu-Vâlcea a dat dreptate organizației Agent Green și a
obligat procurorii să reia ancheta, deși aceștia au refuzat inițial să
investigheze o firmă a unui cetățean german care deține păduri virgine în
munții Făgăraș pe care le taie

AVOCATUL NATURII
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ü Agent Green a primit câștig de cauză și în cazul defrișărilor ilegale ale Transelectrica ce au străpuns 14 arii naturale protejate pentru construirea liniei electrice
aeriene Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier-Anina-Reșița. Din păcate, zonele care trebuiau protejate și lăsate intacte, au fost
ciuntite. Dar victoria noastră reprezintă un precedent important în cazul unor astfel de investiții care distrug natura.

ü Lupta continuă pentru protejarea celor 19.309 ha din Codrii Iașilor din aria protejată Bârnova-Repedea, sursa de oxigen și de recreere pentru a doua cea mai
mare aglomerare urbană din România.

ü Printre cele mai iubite trasee turistice din România, Valea Cerbului a fost atacat de drujbe, dar instanța ne-a făcut dreptate și aici și a cerut oprirea tăierilor. Nu
exista plan de management aprobat, nici studiu de impact asupra mediului, iar în plus, limitele ariei protejate Abruptul Prahovean au fost modificate pentru ca
aceste păduri mărețe să poată fi tăiate.
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Deși în luna iulie am câștigat suspendarea tăierilor, în decembrie
instanța a hotărât o altă soartă pentru pădurile seculare din
apropierea Iașilor. Nu renunțăm la protejarea acestor comori
naturale și vom face recurs dacă vom reuși să strângem suficiente
donații.

ü Victorie și în Parcul Național Semenic-Cheile Carașului: planul
Romsilva de a permite tăierile de pădure pe 68% din suprafața
parcului a fost blocat în instanță.

ü Nu în ultimul rând, Romsilva sătulă de Agent Green s-a hotărât
să ne dea în judecată pentu întreaga activitate din ultimii 5 ani.
Am câștigat și acest proces, dar Romsilva a făcut recurs, așadar
intimidarea continuă din bani publici.

AVOCATUL NATURII
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PLANTARE
Suprafața împădurită a României trebuie să atingă 40%, conform
recomandării Academiei și specialiștilor, dar din păcate abia atinge 29%.
Pentru că ritmul împăduririlor acolo unde se taie este aproape zero, am
decis în urmă cu 4 ani să reluăm plantările cu ajutorul voluntarilor.

Așadar, am ales o zonă din Munții Făgăraș, unde o tăiere de 100 de
hectare a lăsat în urmă o rană care nu s-a vindecat în ultimii 10 ani. Noul
proprietar al terenului, Fundația Conservation Carpathia, ne garantează
prin contract că ce tot ce plantăm aici va fi strict protejat pentru
totdeauna.

Acțiunile de plantare sunt cele mai frumoase și relaxante experiențe, care
ne scot din tumultul de zi cu zi și ne oferă ocazia să petrecem timp de
calitate cu voluntarii Agent Green, în timp ce contribuim la refacerea celor
mai valoroase habitate.

Am plantat 3 hectare în zona La Groapele, alături de voluntari, donatori și
comunitatea locală. Urmărim plantările și oferim mentenanță timp de 7
ani, perioadă în care considerăm că plantarea devine sigură și are șanse să
ajungă la maturitate.

Zona munților Făgăraș este o zonă de o importanță deosebită din punct
de vedere al biodiversității, fiind unică în Europa prin multitudinea de
specii de flora și faună pe care le deține, dar și prin cele mai vaste
suprafețe de păduri primare și seculare neîntrupte din Europa. Făgăraș
trebuie să devină parc național, în beneficiul naturii și al comunităților
locale, lucru pe care îl vom susține până când se va întâmpla.

Vom reveni în zonă cu plantări anual, până când vom acoperi cele 100 de
hectare rase fără milă, care nu s-au refăcut singure și nu se vor reface
niciodată fără intervenția umană. 23



NATURĂ
v 700 de elevi

v 40 profesori

v 20 de localitati

v 40 de workshopuri
online 

SUNT
În al doilea an de 
proiect, am reușit să 
producem 5 manuale 
și în același timp ne-am 
făcut prieteni noi.
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INVESTIGAȚII



URSUL ARTHUR

28

Poate cea mai cunoscută investigație Agent
Green la nivel internațional, care a ajuns în
toate colțurile lumii într-un timp record
este despre uciderea lui Arthur, ursul uriaș
împușcat de un prinț austriac la Ojdula,
Covasna într-o arie naturală protejată

Din păcate, eforturile și dovezile noastre nu au
schimbat în bine legile pentru
protejarea ursului brun sau viața acestui
animal măreț, ministerul mediului fiind
preocupat mai degrabă să instige la panică și
ură în rândul populației pentru a justifica
legalizarea vânătorii de trofee. Ancheta DNA
nu are încă o rezoluție.

Campaniile de informare și educare la nivel
national lipsesc.

Coexistența rămâne în grija ursului, care evită
confictul în mod natural. Cazurile tragice
pornesc de la oameni, doar oamenii le pot
opri, prin legi bune și implementarea unor
soluții simple.



RAPORT IKEA
Pe parcursul ultimilor 2 ani, investigatorii
Agent Green au documentat în detaliu mai
multe încălcări ale legilor în domeniul
forestier și al protecției mediului. Aceste
încălcări au un impact negativ asupra
habitatelor locale. O parte dintre aceste
suprafețe forestiere deținute de IKEA sunt
înregistrate ca arii protejate ca urmare a
importanței lor pentru protejarea faunei.

•

Raportul de investigații asupra
degradării deliberate a pădurilor
seculare din România aflate în
proprietatea IKEA evidențiază
probleme sistemice grave de
management forestier în ceea ce
privește mai multe păduri din
România care sunt deținute de
compania suedeză.
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RANĂ ADÂNCĂ ÎN MUNȚII FĂGĂRAȘ

Au defrișat, au dinamitat și au intrat cu
buldozere acolo unde nimeni nu mai fusese
vreodată. Un drum de groază prin inima
naturii, pentru a accesa și tăia pădurile virgine
din zona munților Făgăraș.

Este o crimă de mediu cu girul autorităților
române, un subiect pentru OLAF, pentru
jurnaliștii de investigație și pentru Comisia
Europeană, care a demarat procedurile de
infringement împotriva Ministerului Mediului
pentru tăierile ilegale din ariile naturale
protejate, inclusiv din munții Făgăraș.

Munții Făgăraș au o importanță deosebită în
biodiversitatea Europei, fiind una dintre cele
mai sălbatice zone, unde lanțul trofic este
complet. Un drum forestier privat este o rană
care va avea impact pe termen lung și va
fragmenta și mai mult habitatul speciilor din
zonă, care deja a fost afectat și micșorat
considerabil.

Nu ne-am pierdut speranța că Munții Făgăraș
vor fi un Parc Național strict protejat și
respectat, un simbol al sălbăticiei din Europa. 30
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ADVOCACY
• SUMAL

• Legea europeană a defrișărilor

• Animale sălbatice, în special urși

• PNRR

• Parcuri naționale

• Metode de combatere a tăierilor ilegale

Principalele subiecte 
din 2021
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• Reglementarea infracționalității de mediu și specializarea sistemului judiciar pentru
a putea soluționa în mod eficient anchete penale în acest domeniu

• Dezbaterea cu privire la schimbările climatice organizată de Comisia pentru Mediu și
Echilibru Ecologic din Camera Deputaților

• Am fost somați să participăm în Parlamentul României la audierile din cadrul
Comisiei parlamentare de Anchetă pentru stabilirea cauzelor creșterii substanțiale a
prețurilor la gazele naturale și energiei electrice.

• Întâlnirea de pe 1 Decembrie de la Comisia Europeană având ca subiect
infringementul pe păduri.
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PARTENERI







DATE FINANCIARE
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396.656 lei

207.781 lei

1.080.740 lei

1.869.921 lei

Venituri donații 
persoane fizice

Venituri donații 
persoane 
juridice

Granturi 
fundații

……………………………………………….

………………………

…………………………………………..

Venituri in avans dedicate proiecte 2022 …………………………………………………………………. 185.744 lei

…………………………………………………………………………………………………………Total venituri



CH
EL

TU
IE

LI
Cheltuieli salarii 
personal

Cheltuieli taxe și 
impozite

Cheltuieli 
desfășurăre 
activitate

Total cheltuieli

………………………………………………..

………………………

……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

257.061 lei

198.299 lei

964.317 lei

1.419.677 lei



MULȚUMIM


