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1. CE ESTE ECO IMPERIALISMUL? INFLUENȚA ECO IMPERIALISMULUI ASUPRA 
ȚĂRILOR DIN LUMEA A III A ȘI ÎN CURS DE DEZOLTARE 
 
Imperialismul este- a fost un fenomen istoric al acaparării de către coloniști a 
resurselor și forței de muncă provenite din coloniile ocupate, care desigur erau 
țări subdezvoltate din lumea a III a.  
 
Eco-imperialismul este un termen introdus de Paul Driessen care denotă 
impunerea prin forță de către ecologiștii protecționiștii din țările vestice 
dezvoltate, a propriilor idei de conservare, țărilor în curs de dezvoltare și din 
lumea a III a.  
Cartea de căpătui a eco imperialismului este până în prezent opera controversată 
și revoluționară a lui Paul Driessen, ECO IMPERIALISM, GREEN POWER; BLACK 
DEATH (Eco imperialismul, putere verde și moarte neagră), apărută prima data în 
2003. 
 
 

 
 



 

Aici Driessen susține faptul că imperialiștii vest europeni din Sec. XVI și XVII sunt 
urmați de eco imperialiștii din prezent, care de asemenea țin deoparte țările în 
curs de dezvoltare de beneficiile lumii așa zise civilizate. Autorul este adeptul unor 
principii precaute, pline de responsabilitate socială și de ideea unei dezvoltări 
sustenabile.  
 
Cel mai sumbru exmplu al lui Driessen este o certitudine dramatică: 
”În 1996, Africa de Sud a dorit să fie parte din clubul vesticilor care nu folosesc DDT. 
Stoparea folosirii insecticidului contra țânțarilor, a dus la creșterea cazurilor de 
malarie de la câteva mii la 65.000 într un singur sezon, victimele fiind majoritatea 
bebeluși.  Reintroducerea folosirii DDT din anul 2000 a tăiat numărul cazurilor de 
malarie cu 80% în decurs de 18 luni”.  
 
Tot mai mulți oameni de știință demonstrează faptul că multe acțiuni ecologiste au 
dus la prelungirea sărăciei și chiar și la moartea populațiilor din zonele afectate.  
Declarația unei femei din India, provincia Gujarat, este plastică: ”Înainte să ne facă 
și mai mult rău, eco imperialiștii ar trebui să nu mai miroase trandafirii și să asculte 
de cei pe care i- au trădat”. Istoricul pe teme ecologice  Ramachandra Guha  a 
acuzat biologii așa zis autoritari de faptul că pun protecția unor specii protejate 
deasupra vieții lucuitorilor Indiei și peste nevoile stringente elementare de 
menținere în viață a locuitorilor țărilor în curs de dezvoltare.  

Printre primii care au folosit noțiune de eco imperialism a fost Deroy Murdock în 
lucrarea Eco-imperialism is hurting Third World countries (Eco imperialismul 
dăunează tărilor din lumea a III a) din publicația Deseret News New York din 
ianuarie 2004. Se arată că țările din lumea a III a visează zilnic dar în zadar la 
electricitate, apă curentă și învingerea bolilor, lucruri despre care populația 
bogată din vest nici nu își mai amintește când nu i-a avut. Falși ecologiști din 
America si Europa de vest mențin acest staus quo, plini de o ipocrizie toxică, care 
este de fapt esența eco imperialismului. Sunt aprox. 2 miliarde de oameni fără 
curent electric, eventuala apă de la robinet este contaminată și femeile preferă să 
care apa de la izvoarele cunoscute.  

 
Malaria ucide anual aprox. 1 milion de oameni din Africa (la data apariției 
articolului).   
 



Apărută in 2004, lucrarea lui Robert Sopuck cu denumirea Eco-imperialism Won’t 
Save the Environment (Eco imperialismul nu va salva mediul înconjurător)  
subliniază faptul că noi metode ”necontrolabile” de comunicare în masă, au 
generat o regândire a unor ambigue curente ale unor mișcări ecologiste. Autorul 
unei cărți revoluțonare Eco imperialismul, putere verde dar și moarte neagră, adică 
Paul Driessen, care a vizitat nordul Canadei, a găsit înțelegerea localnicilor, care au 
rezonat la ideeile lui Driessen, mai ales că ei nu mai pot să-și valorifice pieile de 
vânat din cauza ecologiștilor. Eco imperialismul cauzează victime, și acest lucru 
trebuie să înceteze. Citat Driessen: ”Activiștii de mediu care nu au cunoscut 
niciodată foamea, nu auvut lipsă de electricitate și apă curentă potabilă, a căror 
copii niciodată nu au murit de malarie și dizenterie, să nu își mai permită să-și 
exprime teama, prioritățile și agendele de lucru peste strigătele disperate de ajutor, 
nevoile elementare și nevoia de a rămâne în viață exprimate de adevăratele 
victime ale eco imperialismului din lumea a III a.   
 
Este foarte importantă includerea comunităților locale în planificarea activităilor 
de conservare și răspândirea si în bogatul Vest și în săracul Est a faptului că 
habitatele și în general locurile rămase intacte au o deosebită valoare. În aceste 
locuri intacte adevărata conservare ar fi dirijarea acelor valori înspre comunitățile 
locale, astfel încât  conservaționiștii vestici și locuitorii țărilor în curs de dezvoltare 
să aibă aceleași idealuri conservaționiste.  
 
În 2008, bloggerul și curajosul scriitor Michael Barker, a scris un articol denunțând 
ipocrizia ”faimosului” ONG WWF (World Wildlife Fund) care comentează 
subiectul: CORPORATE POWER AND MINING IN MONGOLIA (PUTEREA 
CORPORATIȘTILOR ȘI MINERITUL DIN MONGOLIA). WWF punctează cauzele 
degradarii habitatelor din Mongolia astfel:  

- Vânătoarea și comerțul ilegal cu vânat 
- Barajele și exploatarea nesustenabila a resurselor acvatice 
- Minerit excesiv și folosirea de substanțe chimice toxice 
- Pășunat excesiv și degradarea terenurilor 

 
Aceasta este un exemplu de caz tipic pentru ipocrizia ideilor organizației WWF.  
Într-adevăr, folosirea nesustenabilă a resurselor acvatice, aplicarea de substanțe 
chimice toxice, și degradarea terenurilor sunt asociate cu mineritul, deci s-ar 
părea că WWF ar fi avocatul unei mai ecologice folosiri ale resurselor. Dar WWF 
mai declară că finanțarea lor din Mongolia a fost prin Asian Development Bank și 

https://fcpp.org/authors/robert-sopuck/


Partnership for Transparency Fund (aceasta fiind parte din Transparency 
International).  
 
Transparency International este o grupare internațională colosală de magnați 
speculanți (printre care și George Soros, USAID, în România prezentă prin 
Fundația pentru o Societate Deschisă), care de fapt sub paravanul democrației, 
manipulează unde pot pentru a destabiliza guverne. Sub masca unor ONG uri de 
societăți civile, legate între ele pe tot globul ca și o caracatiță, care declară că 
luptă împotriva corupției, ele de fapt spală bani, sponzorizează ONG uri de fațadă 
verzi, răstoarnă și manipulează guverne, speculează bursele, provoacă crizele 
economiei globale, creează pe Greta Thunberg, etc. WWF este sponzorizat 
substanțial de această elită, iar WWF România este sponzorizat majoritar de 
WWF.   
 

 
 
 

Metodele și pașii pe care le parcurg la răsturnarea și/sau manipularea 
guvernelor sunt:  

1. Formarea unui guvern din umbră, sub "acoperirea" actelor caritabile; 
2. Luarea sub control a mass-media existente sau finanțarea inființării unora 
noi; 
3. Destabilizarea statului și slăbirea guvernului, prin crearea in țară a 
unui sentiment anti-guvern, crearea unei crize sau exploatarea celei 



existenete; 
4. Provocarea unei crize electorale, prin declararea alegerilor ca fiind fraudate; 
5. Preluarea puterii, prin provocarea unor demonstratii masive, acte de 
nesupunere civila si ocuparea sediilor institutiilor de stat. (Preluat dintr-un  serial de 

emisiuni realizate  de Glenn Beck pe postul TV FOX News).  
 

Legat de situația din Romania, vezi link: https://medium.com/@Jacob_Grandstaff/george-
soross-antidemocratic-influence-on-romanian-politics-34cedad51774 
 

Ideologia și mișcarea ecologistă este deja ”o industrie” În SUA, anual se cheltuiesc 
4 miliarde de dolari și 8 miliarde de dolari pe tot globul. Membrii grupului de elită 
sunt  
eco-centrici, pun accent doar pe protecția animalelor sălbatice, a vânatului și pe 
menținerea siturilor ecologice și ignoră progresul uman chiar și viața oamenilor. 
Le este frică ca de moarte de distrugerea marilor afaceri, de progres și tehnologie, 
de materiale plastice, de combustibilii fosili, de biotehnologie, etc. Membrii 
grupului au devenit maeștrii folosirii de pseudo cercetări științifice, tactici de 
intimidare, false ipoteze economice și de sănătate, pentru a căpăta puteri și mai 
mari.  
 
Eco imperialismul a fost definit printre alții de către Hugh Dyer, în lucrarea Eco-
imperialism: Governance, resistance, hierarchy (Eco imperialism, guvernare, 
rezistență, ierarhie) din Journal of International Relations and 
Development, apărută în Aprilie  2011. Aici se reliefează faptul că globalizarea 
este plină de contradicții, și că forța hegemonică a eco imperialismului generează 
mișcări anti capitaliste. Este clar că agenda global de mediu, împreună cu agenda 
neoliberală, este văzută de către țările în curs de dezvoltare și societățile acestora 
drept o nouă tentativă neo imperialistă căreia trebuie să se reziste.  

Încă un articol a apărut în 2014, editat la Columbia University, scris de Amy 
McDermott cu titlul: Why Conservation is Not Condescension: A Case Against Eco-
imperialism  (De ce Conservarea nu este bunăvoitoare :  Un caz împotriva eco 
Imperialismului).  
Ecologiștii și conservaționiștii vestici sunt descriși ca și niște imperialiști moderni, 
care domină țările în curs de dezvoltare unde își impun cu forța ideologia radicală 
despre ecologism și protecția mediului. Acești așa numiți eco imperialiști, sunt 
membrii unei elite arogante și nepăsătoare, care lucrează la conservarea unei 
naturi sălbatice, dar rămân indiferenți la bunăstarea oamenilor care trăiesc în 

https://medium.com/@Jacob_Grandstaff/george-soross-antidemocratic-influence-on-romanian-politics-34cedad51774
https://medium.com/@Jacob_Grandstaff/george-soross-antidemocratic-influence-on-romanian-politics-34cedad51774
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2012187728_Hugh_Dyer
https://www.researchgate.net/journal/1408-6980_Journal_of_International_Relations_and_Development
https://www.researchgate.net/journal/1408-6980_Journal_of_International_Relations_and_Development


acele zone. Conservaționiștii extremiști privează țări altele decât cele ale lor de 
oportunități economice, prin menținerea lor în subdezvoltare.  
 
Cunoscuții analiști politici Paul Driessen și David Wojick au scris mai recent în 
2018, o lucrare de sinteză asupra subiectului: Luddite eco-imperialists claim to be 
virtuous. (Eco imperialiștii tehnofobi susțin că sunt virtuoși) WUWT- Whats Up 
With That- un site dedicate schimbărilor climatice. Ludist înseamnă tehnofob.  
 
Numele mișcării ludiste vine de la promotorul ei, Ned Ludlam din Anglia, la 
începutul Sec. XIX. Ludiștii au protestat vehement la introducerea unor moderne 
mașini de țesut în Anglia, pentru că productivitatea mașinilor generau concedieri 
în masă, la care muncitorii ludiști au reacționat distrugând noile mașini.  
 
Autorii pornesc de la faptul că familiile sărace din țările subdezvoltate se 
confruntă cu inamici de moarte : lipsa electricității, a drumurilor și a altor 
infrastructuri, prezența guvernelor corupte cleptocrate, lipsa proprietății private 
prin care și-ar garanta creditele, dar mai ales dominația eco imperialiștilor, care 
mențin sărăcia, subnutriția și molimele.  
Un teribil inamic este conceptul introdus de agricultura ecologică. În acest cadru 
se resping combustibilii fosili, pesticidele ”chimice” (sic !), îngrășământul chimic, 
biotehnologia, marile parcele, mașinile agricole și aproape toate laturile unei 
agriculturi moderne productive și eficiente.  
 
Un adevăr de necontestat este că marea majoritate a agricultorilor săraci din 
Africa, Asia sau America Latină, dorește să schimbe agricultura tradițională de 
subzistență (arat cu boii, folosire de îngrășământ de grajd, lipsa combaterii bolilor 
și dăunătorilor, lipsa irigației, recoltat manual, etc.).  
 
 
 

Dacă luăm separat fiecare aspect, reiese clar că eco imperialiștii fac următoarele :  
- Supraestimează resursele energiei solare și eoliene, față de energia fosilă 
- Critică neștiințific și împiedică folosirea rațională a pesticidelor 
- Fac lobby extrem împotriva folosirii de semnțe modificate genetic  

Docamdată puterea politică este în mâinile eo iperialiștilor. FAO, Banca Mondială, 
ONU și alte organizații finanțate din banii cetățenilor plătitori de impozite deja  
derulează proiecte, de dezvoltarea agriculturii în țările subdezvoltate, dar fără ca 

https://wattsupwiththat.com/2018/07/22/luddite-eco-imperialists-claim-to-be-virtuous/
https://wattsupwiththat.com/2018/07/22/luddite-eco-imperialists-claim-to-be-virtuous/


cetățenii și guvernanții să aibă vre-o influență asupra deciziilor. Este un eco 
imperialism pur sânge, și la propriu! 
 
Pe planetă trăiesc 6,5 miliarde de oameni. Dacă omenirea ar folosi doar metode 
”organice”, atunci s-ar pute hrăni prin agricultura fantezistă doar 4 miliarde de 
oameni.  
Cine ar fi cei 2,5 miliarde de oameni care acceptă să dispară ? 
Poate o să îi convingă cei ce promovează agricultura ecologică, cum sunt 
Greenpeace, Food & Water Watch, Pesticide Action Network, Union of Concerned 
Scientists , etc.  

2. ECO IMPERIALISMUL FAȚĂ DE ACTIVITATEA TRADIȚIONALĂ DE VÂNĂTOARE 

Eco imperialismul este în general anti vânătoare. Activitatea de vânătoare însă 
este doar o parte a activității de gospodărire a vânatului, care este laborioasă și 
multiplă.  
Mai jos am descris căteva opinii pozitive despre vânătoare, exprimate de 
specialiștii proveniți din țări dezvoltate.  
 

Fotografia este o ilustrație, despre o partidă boierească de vânătoare din subcarpați. 

 
 



 

Hunting for large carnivore conservation(Vânătoara carnivorelor mari, 
act de conservare) de  Adrian Treves apărut în Academia Edu 2009  
Acest articol probează cu date științifice faptul că prin vânătoare publică la 
carnivorele mari (ursul, lupul , râsul și pisica sălbatică), se pot atinge 3 țeluri 
comune : 

- Populații stabile de carnivore mari 
- Prevenirea conflictelor cu carnivorele mari (rezolvarea cazurilor de pagube 

aduse animalelor domestice și vânatului) 
- Refacerea unui suport public larg pentru conservarea carnivorelor mari. 

Exploatarea sustenabilă a vânatului prin vânătoare are o bază științifică solidă, iar 
toată activitatea trebuie adaptată la complexitatea ecologiei carnivorelor mari și 
desigur zonei.  
 
  Don’t forget to look down – collaborative approaches to predator conservation 
(Nu uita să te apleci asupra temei- reflectări colaborative asupra conservării 
carnivorelor) 2017. Steve Redpath, John D C Linnell, Marco Festa-Bianchet, 
Eleanor J Milner-Gulland et al. Biological Reviews.  
În lumea din țările în curs de dezvoltare, resursele limitate, sărăcia, și slaba 
guvernare par să crească rolul unei colaborări țn domeniul conservării 
carnivorelor. În general, politicile coercitive de impunere vor deteriora legitimatae 
acestor politici, și vor duce la ucideri ilegale și la braconajul carnivorelor în cauză. 
Față de acestea, colaborarea dintre părți poate conduce la creșterea încrederii. 
Vânătoarea sustenabilă poate juca un rol crucial în conservarea și managementul 
carnivorelor mari.  
 
  The value of hunting for conservation in the context of the biodiversity economy.  
(Valoarea vânătorii de conservare în contextual economiei biodiversității) 
C. MacLaren, J. Perche & A. Middleton (Authors) & Ministry of Environment and 
Tourism of Namibia.2019.  
În Namibia, folosirea resursei proprii de vânat prin vânătoarea de trofee s- a 
identificat fiind un mijloc crucial de finanțare a economiei Namibiei, care s-a 
ridicat la 39 milioane de dolari. Aceste fonduri au fost folosite la derularea 
proiectelor de conservare, prin  
Game Products Trust Fund, între 2013 și 2016. În lumina presiunilor UE și SUA de 
a interzice importul de trofee, interzicerea exportului de trofee de vânat ar cauza 
un impact financiar direct insuportabil. Nu se poate nega contribuția pozitivă a 

https://www.academia.edu/search?q=large+carnivore&related=6492727
https://www.researchgate.net/publication/313529981_Don%27t_forget_to_look_down_-_collaborative_approaches_to_predator_conservation
https://resmob.org/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-Hunting_report_Draft.pdf


vânătorii de trofee la serviciile ecosistemelor și deasemenea la mai buna derulare 
a conservării speciilor afectate.  
 

 

 

Impacts of hunting prohibitions on multidimensional well-being (Impactul 
interzicerii vânătorii asupra bunăstării multidimensionale) 

MichaelStrongaJulie A.Silvab  Biological Conservation March 2020 
Interzicerea vânătorii la animalele sălbatice în majoritatea cazurilor au redus 
veniturile locuitorilor din acel mediul rural unde s-a produs interdicția.  
Cercetările anterioare au reliefat faptul că pierderile materiale au condus la 
motivația de a se comite braconaj. În sudul Africii, un studiu a condus la 
următoarele concluzii:  

- Legile anti vânătoare pot submina legitimitatea inițiativelor 
conservaționiste. 

- Vânătoarea dintotdeauna a fost pentru a valorifica resursele material 
primare. 

- Implementarea legilor anti vânătoare diminuează aspectele multiple ale 
bunăstării. 

- Costurile nemateriale ale interzicerii vânătorii exacerbează nemulțumirea 
cauzată de pierderile materiale. 

- Atitudinile  de acceptanță a braconajului pot apărea, rezista și întări în timp 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320719306317?via%3Dihub&utm_campaign=website&utm_source=sendgrid.com&utm_medium=email#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320719306317?via%3Dihub&utm_campaign=website&utm_source=sendgrid.com&utm_medium=email#!


Does sport hunting benefit conservqation? (Vânătoarea sportivă poate ajuta 
coservaționismul?)  Academia Edu 2020-05-10 
Andrew J. Loveridge, Jonathan C. Reynolds and E. J. Milner-Gulland 
 

 
 
 

Conservaționismul modern reduce riscurile dispariției specie i, susține  
procesele ecologice esențiale și contribuie la menținerea diversității 
genetice, și a faptului că folosirea ecosistemului și a speciei este 
sustenabilă.   
Din aceste cauză, menținerea vânătorii sustenabile este mai benefică 
decât interzicerea acesteia. Vânătoarea sportivă este o activitate 
multilaterală, se desfășoară în multe peisaje socio -politice, are motivații 
variate, și generează venituri.  
 
Este clar că vânătoarea sportivă contribuie la protecția habitatelor și că marea 
parte din venituri se reinvestește în conservarea biodiversității.  
Chiar  ș i  pentru conservaționișt i  vânătoarea se  consider ă  a  f i  
benef ică speci i lor  ș i  habitatelor,  deoarece vânători i  sunt pasionați  
ș i  protejează speci i le  v izate.  Însăși  prezența  vânători lor  pe teren 
înseamnă paza speci i lor  ș i  a  habitatelor.   
 
Ca ș i  concluzie la  capitolul  Vânătoare,  trebuie arătat că în  UE,  ș i  
inerent în  România,  carnivorele  mari  sunt speci i  str ict  protejate,  
s i  se  pot  vâna doar pr in  Derogări  de la  Direcția  Habitate.  Comisia 
Europeană recomandă apl i carea în  mod f lexib i l  a  derogări lor ,  mai  
ales acolo unde starea de conservare a  carnivorelor  mari  este 
favorabi lă.   

https://www.academia.edu/search?q=sport+hunting&related=6644907


Mai mult,  FACE (Federația Europeană  a  Vânători lor)  a  publ icat  
semnalul  Avocatului  General  a l  UE din 10 Mai  2019:   
”Statele  membre ale  UE  au libertatea de a ține cont de cerințele 
economice, sociale și culturale și de caracteristicile regionale și locale atunci când 
gestionează speciile de  carnivore mari”. Adică vânătoarea este recunoscută 
drept un instrument de management a carnivorelor mari.  
 
 

ECO IMPERIALISMUL ȘI VÂNĂTOAREA ÎN ROMÂNIA 
Eco imperialismul a devenit fenomen pregnant în România din 2016, odată cu 
interzicerea vânătorii la urs, lup, râs și pisică sălbatică.  
Criza politică de atunci a dus la căderea guvernului (vezi descrierea anterioară) și 
la propulsarea unui guvern tehnocrat. La Ministerul Mediului s-a derulat un 
adevărat complot al eco imperialiștilor, aflat ulterior la o lună.  
Ministrul  Cr ist iana Pașca Palmer a comis un grosolan abuz în 
servic iu  ș i  a  schimbat componența grupului  de lucru al  
carnivorelor  mari  prescr i ind pr intr -o Notă un Ordin de Ministru 
anterior,  fapt  ce este i legal . .   
Din grupul de lucru pe carnivore mari constituit la nivelul ministerului  au făcut 
parte cu un numar majoritar de 6 din 11, următorii preferențiați de către 
Ministerul Mediului: Silviu Chiriac (APM Vrancea ), Domokos Csaba ('Grupul 
Milvus), Cristian Remus Papp (WWF România), Mihai Pop (Asociaţia pentru 
Conservarea Diversităţii Biologice Vrancea), Christoph Promberger (Fundaţia 
Conservation Carpathia), Leonardo Berezcky (Asociaţia pentru Conservarea 
Valorilor Naturii)  
S- a constituit  un grup de lucru majoritar PREA OMOGEN (majoritatea o au 
reprezentantii ONG-uri de mediu), care însă nu acopera componentț de 
management a speciilor. (practic prin criteriile de selecție au fost eliminați 
reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, Gărzii Naționale de Mediu, Autoritatea 
Sanitar Veterinara, Asociațiile Crescatoare de Animale, Asociațiile Vanatorilor si 
Pescarilor Sportivi din Romania, RNP -Romsilva, etc.). 
 
Dar cine este Christoph Promberger ? (Sursa : Realitatea, Puterea 2016).  
Christoph Promberger, biologul german venit acum 23 de ani în România și care 
controlează o rețea întreagă de ONG-uri, a reușit prin trei foști colaboratori care 
fac parte astăzi din guvernul Cioloș să transforme o iniţiativă privată a unui grup 
de miliardari din Top Forbes într-un proiect prioritar al executivului de la 
București. Este vorba despre un parc natural care să protejeze o suprafață de 



peste 70.000 ha din Munții României, un “Yellowstone European”, în formularea 
lui Promberger. 
Președinte al Fundaţiilor ProPark şi Conservation Carpathia, Promberger a devenit 
unul dintre cei mai înverșunați cumpărători de pădure din România. Stăpânește, 
prin fundație sau indirect, prin subsidiarele ei comerciale (SRL-uri), 17.000 de 
hectare în munții României, dar vrea mai mult.  "Noi vrem să ajungem în -  nu stiu, 
în 10, 20 de ani - la 100.000 de hectare. Vrem să creăm cel mai mare parc național 
cu pădure din toată Europa. Cum este Yellowstone pentru SUA, așa să fie Făgăraș 
pentru Europa". 
Constituirea Conservation Carpathia s-a făcut la sfârşitul anului 2009.  
Membrii fondatori au fost magnații multimiliardari în dolari (eco imperialiști pur 
sânge) : 

- Johann Georg Wyss – cetăţean elveţian, cu o avere estimată de revista 
Forbes la 6,1 miliarde de dolari. În anul 2016 este plasat de Forbes pe locul 
196 între cei mai bogați oameni din lume. Este pe locul 4 în topul celor mai 
bogaţi elveţieni. 

- Hedy Wiss – cetăţean elveţian, sora lui Johann Georg Wyss.  
- Douglas Rainsford Tompkins – cetăţean american, fondatorul brandurilor 

de îmbrăcăminte The North Face și Esprit; a cumpărat 810,000 ha terenuri  
în Chile și Argentina,  a fost investigat de FBI, la cererea guvernelor celor 
două țări 

- Kristine McDivitt Tompkins – cetăţean american, soţia lui Douglas Rainsford 
Tompkins; 

- Markus Friedrich Jebsen – cetăţean danez, domiciliat în Hong Kong, , 
director general al grupului Jebsen & co; 

- Paul Alexander Lister – cetăţean britanic, fondatorul The European Nature 
Trust (TENT), moștenitorul unui imperiu al mobilei, Mulland Furniture 
Industries (MFI), vândut în anii 2000. A finanțat documentarul “Wild 
Carpathia”; 

- Toby Nigel Bertram Aykroyd – cetăţean britanic, coordonator la Wilderness 
Foundation; 

- Peter John Bennett – cetăţean britanic, fondator al fundației Rainforest 
Concern; 

- Manfred Johann Hell – cetăţean german, co-fondator al brandului de 
echipament outdoor Jack Wolfskin; 

- Horaţiu Hanganu – cetăţean român, expus ulterior de emisiunea „În 
premieră” ca intermediar pentru retrocedari; 



Cei de mai sus au contribuit prin ”donații” la cumpărarea de către Promberger a 
mii de hectare de pădure, de unde localnicii nu mai pot să-și procure nici măcar 
lemnul de foc.  

Caracterul de eco imperialist pur sânge al lui Promberger reiese dintr-un email 
după cum urmează : : „Devreme ce acționăm în România este esențial să căutăm 
mai mulți membri români în comitetul director. Pe lângă atributele pe care le-ați 
expus mai jos, eu consider, devreme ce unul dintre scopurile noastre este să 
atragem parteneri români CSR și români HNW/UHNW (înstăriți și foarte înstăriți 
n.t.), ar trebui SĂ GĂSIM 1, 2 ROMÂNI BINE POZIȚIONAȚI care pun preț pe Istoria 
Naturală și CARE AR PUTEA DESCHIDE UȘI ÎN COMUNITĂȚILE ÎNSTĂRITE ȘI 
CORPORATE. În acest scop, voi cere niște sugestii unor contacte bune de-ale 
mele”. 

ECO IMPERIALISMUL, BANII EUROPENI ȘI MINISTERUL MEDIULUI DIN ROMÂNIA 
Un aspect tipic de eco imperialism a fost constituirea unor arii protejate situri 
Natura2000, care s-au constituit fără ca proprietarii terenurilor să fie întrebați. 
Bruxelles a impus prin CE instituirea acestor arii naturale protejate, unde la 
început s-a declarat că se vor păstra activitățile tradiționale (exploatarea 
lemnului, pășunatul, vânătoarea, etc.) dar dupa un timp au început problemele de 
obstrucționarea unor activitîți. La fel nu funcționează nici până în prezent sistemul 
de compensare, acesta existând doar pe hârtie. Iată că establishment ul 
funcționează, adică ministerul de resort, Comisia Europeană și ONG urile eco 
imperialiste formează această familie inexpugnabilă care își împart banii. 
Nenumăratele Planuri de management ale siturilor Natura2000, fiecare cu valori 
de sute de mii de EUR, sunt cheltuiți fără noimă și rezultat pe teren, ci doar pe 
hârtie.  
 
De vre-o 10 ani se confirmă caracterul de ”establishment” al unor cercuri vicioase. 
ONG urile cu trecere la Ministerul Mediului, aplică cu succes la proiecte de 
conservare a carnivorelor mari și obțin milioane de EUR prin CE, adică de la 
Bruxelles. Banii se repartizează la membrii ONG urilor sub diverse forme de salarii 
sau SRL uri de rudenie.  
 
 
 
 
 



Denumire Proiect Beneficiar/Partener Durata 
proiectului 

Valoarea proiectului EUR 

Comisia 
Europeană 

Total 

Vrancea- Conservarea 
in situ a carnivorelor 
mari 
LIFE 02NAT/RO/8576 

APM Vrancea  
Silviu Chiriac 
/Centrul Carpato-Danubian 
de Geoecologie Romania 
Ecology and Tourism Group 
“Sinistratii” Focsani 

2002-2005 351441 468588 

Carnivores VranceaII 
LIFE05 NAT /RO 000170 

APM Vrancea Romania 
/Association for Sustainable 
Development “Focul Viu”-
Focsani 

2005-2009 346793 577989 

URSUSLIFE 
Conservarea ursului in 
Estul Carpatilor 
LIFE08 NAT/RO/000500 

APM Vrancea 
Silviu Chiriac 
/ Asociatia pentru 
Conservarea Diversitatii 
Biologice  
Pop Mihai 
Asociatia pentru 
Conservarea Valorilor Naturii 
Leonardo Bereczky 

2010-2013 386300 515066 

WOLFLIFE Conservarea 
in situ a lupului 
LIFE13NAT/RO/000205 

APM Vrancea / 

Silviu Chiriac 

/Asociatia pentru 
Conservarea Diversitatii 
Biologice 
Pop Mihai 

2014-2018 707175 942902 

LIFE Connect Carpathia
ns 
LIFE12 NAT/ 
UK/001068 

Fauna & Flora International/ 
Romania Asociatia Zarand 
Paul Hotham 
  

2013- 2019 2.448.608 3.264.811. 

Open borders for 
wildlife in the 
Carpathians ENI 2014-
2020 

 WWF România – filiala 
Maramureș,  
Cristian Remus Papp 
Ucraina (Organizaţia 
RakhivEcoTur),  
Ungaria (Parcul Național 
Aggtelek) și  
Slovacia (SOS BirdLife 

2019-2021 844050 937834 

Iată că reapar numele persoanelor cu trecere și la Bruxelles și la Ministerul Mediului, care 
gestionează proiectele deci și banii, iar cercul se închide. Există o mare nemulțumire în țară, 
dar, câinii latră și caravana trece impasibil… 



 

SITUAȚIA ACTUALĂ A CARNIVORELOR MARI DIN ROMÂNIA ȘI PERCEPȚIA 
NEGATIVĂ A POPULAȚIEI FAȚĂ DE ACESTEA 
Situația generală este următoarea: 

• Grava tensiune socială apărută déjà de 4 ani, după refuzurile repetate ale 
Ministerului Mediului de a emite Ordinul de derogare de prevenţie asupra 
carnivorelor mari din România (s-au emis doar 2 ordine in 2017 si 2019 de 
intervenţie a câte 140 de exemplare de ursi problema, care sunt ordine 
reactive, birocratice, fug dupa problema si nu rezolvă cauza problemei); 

• Gravele atacuri ale urşilor, care  se produc zilnic asupra oamenilor, 
animalelor domestice şi asupra culturilor agricole; Vezi numărul deceselor 
din 2019, de 8 oameni omorâți de urși… 

• Stoparea totală a intervenţiilor preventive asupra populaţiilor de urs şi lupi, cu 
luarea în considerare a concluziilor specialiştilor noştri (comunicate şi 
Academiei Române) cu privire la: 

             - schimbarea etologiei speciilor de carnivore mari, care pierd în timp frica  
               instinctivă faţă de om, deja dovedită prin cazurile recente concrete de   
               înmulţire a cazurilor de atacuri ale urşilor asupra oamenilor şi proprietăţilor      
               acestora; 
             - dispariţia toleranţei populaţiei locale faţă de aceste carnivore mari, ceea ce    
               conduce la luarea de măsuri de retaliere faţă de carnivorele mari strict   
               protejate de lege; 
             - recurgerea comunităţilor locale deţinătoare de bovine şi ovine la metode   
               proprii de apărare şi ucidere a urşilor;   
             - paza efectuată de către gestionarii fondurilor cinegetice pe termen scurt va    
               include inerent în continuare şi carnivorele mari, însă această activitate va fi      
               tot mai grea şi chiar imposibil de efectuat fără o motivare a gestionarilor ;  
             - prejudiciul plătibil la stat în cazul uciderii de către om a unui urs este de            
               40.000 EUR; 
             - prejudiciul plătit de către Stat în cazul uciderii, mutilării, schilodirii   
               etc. a omului de către urs este 0 EUR, ceea ce este de neacceptat. 
 
 
 
 
 



Ministerul Mediului continuă să refuze cota de prevenție la urs, fapt ceea ce 
constituie infractiune conform legii 407/2006 modificate prin Legea 13/2020. 

 
 
                   
 

Situația sintetică a speciei Ursus arctos din România 
 

 
 
 
 
 

Anul  Nr. urși  Nr. cotă  Nr. urşi accidentaţi 
rutier 

Valoarea pagubelor cauzate 
de urși EUR  

Nr. atacurilor de urși 
asupra omului  

Nr. oameni  
uciși de urs  

2010  5000  320  No data  No data  4  0  

2011  5300  349  No data  No data  8 0  

2012  5633  365  No data  19.900  11  2  

2013  5600  436  No data  46.700  10  1  

2014  5800  483  No data  184.900  18  0  

2015  6500  479  No data  168.500  13  0  

2016  6800  0  11  213.700  20  0  

2017  7300  140  29  626.600  34  1  

2018  7800  0  44  509.000  31  0  

2019  8300  0  70  No data yet 50 8  



 

 
 
 

Situația oamenilor uciși de urși în 2019 
 
 

Numărul excesiv de urși care cauzează prea multe pagube (această stare de fapt 
se datorează Ministerului Mediului, care a stopat vanatoare la urs si lup),  a 
determinat retalierea populației locale care s a intors împotriva ursului 
 

(Ursii sunt omorati prin laturi, otrava, sau sunt ucisi in accidente rutiere) 

Nr. Data Judeţul Victima Observaţii 

1. 22 martie 2019 Harghita Bărbat 35 de ani, ucis de ursoaică Muncitor forestier 

2. 6 mai 2019 Vrancea Bărbat 70 de ani, ucis de urs mascul  Pe teren agricol 

3. 2 iunie 2019 Bistriţa Bărbat 47 de ani, ucis de urs mascul, 
capul omului parţial mâncat de urs 

Cioban 

4. 8 iunie 2019 Braşov Bărbat, ucis de urs  Pompier, mâncat de urs 

5 15 august 2019 Prahova Barbat ucis de urs in propria gradina  

6. 13 oct. 2019 Mureş Bărbat 62 de ani, ucis de ursoaică Pescar, langă râul Tarnava Mică,  
dezmembrat şi parţial mâncat de urs 

7. 27 oct. 2019 Bacău Bărbat 47 (Bârsăneşti) ucis de 2 urşi Culegător de ciuperci, faţa omului a  
fost mancată de urs (capul omului  
era pe jumatate mâncat) 

8 09 noiembrie 2019 Mures Barbat 63, Tarnaveni Mures Cioban la oi,  
antebratul drept mancat de urs 



 
 
 

 
 



 
 
 
 

Oameni raniti, mutilati si omorati de urs (din cauza lipsei de actiune din partea Ministerului 
Mediului) 2019 Bacău 

 

 
 

 



2019 Vrancea 

 
 

2019 Mureș 

 
 



2019 Mureș (pădurar atacat de urs în pădure în timpul muncii) 

 
 
 
 

 
SITUAȚIA GENERALĂ DIN ROMÂNIA; OARE CUM JUSTIFICĂ GUVERNELE 
ROMÂNIEI PRIORITĂȚILE CHELTUIRII BANILOR PUBLICI? 
Situația din România de după coronavirus este sumbră. Inflația, sărăcia, lipsa 
locurilor de muncă, și nenumărați alți factori ar trebui să se amelioreze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Iată o fotografie din Baia Mare, unde romii sunt separați de oraș printr-un zid construit de 
municipalitate. Fotografii ale fotografului freelancer Hajdú D András 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Viața din interiorul zidului arată cam așa : 
 
 

 



CONCLUZIE: 
România va trece printr-o și mai adâncă criză economică după trecerea pandemiei 
de coronavirus Relansarea industriei, refacerea agriculturii, repornirea turismului, 
contrucția infrastructurii drumurilor, spitalelor, școlilor, rezolvarea gunoiului, etc. 
trebuie să fie prioritățile adevărate, și nu aruncatul banilor pe fereastră prin 
finanțarea de proiecte sterile, verzi doar pe hârtie. ONG urile amintite sunt 
”vânători profesioniști” de proiecteeuropene  și nu pot demonstra eficacitatea 
banilor cheltuiți de milioane de EUR.  
Valorificarea unor resurse regenerabile cum sunt carnivorele mari din România, se 
poate face în mod sustenabil, pentru că starea lor de conservare este favorabilă.  
În aceste timpuri de criză, România nu î-și poate permite să continue menținerea 
lipsei managementului acestor specii, din rațiuni nu numai economice, dar și 
sociale.  
 

 
 
 



Se apreciază că în România, vânătoarea sustenabilă poate aduce în țară 4 mil de 
EUR/an. Acești bani sigur ar intra în România, dacă s-ar permite vânătoarea 
rațională la aceste specii.  
 
Pentru conviețuirea pașnică dintre om și urs, omul trebuie să înapoieze o parte 
din ceea ce a luat de la urs:  

 
- să păstreze zone de liniște asigurate de gestionar, Natura2000 și proprietarul 
terenului 
- să asigure o biomasă prin terenuri de hrană, pentru a distrage atenția de la 
culturile agricole 
- să intervină prin intervenții (vânătoare se cheamă) acolo, unde, când și cum se 
impune pentru a extrage exemplarele problemă,  
- Să intervină prin vânătoare în mod preventiv, în mod regulat, dar și în mod 
repetat și consecvent, în număr suficient în viitorul apropiat, pentru a îmbunătăți 
structura de vârstă și sexe a populațiilor de urși Astfel se va reface  instinctul de 
teamă naturală a Carnivorelor Mari față de oameni, aceasta în beneficiul ambelor 
părți. Aceasta va contribui la fel pentru menținerea tolerantei populației locale 
față de Carnivorele Mari și va reduce din retalieri!.  
 
VÂNĂTOAREA LA  URS ESTE PARTE INTEGRANTĂ A MANAGEMENTULUI SPECIEI 
URS- ȘI NU NUMAI! 
Venitul accesat va reintra in gospodărirea Fondului Cinegetic, ca o parte a 
gospodăririi întregului Fond Cinegetic și va motiva gestionarii să continue paza 
carnivorelor mari!  
 
NU SE POATE GOSPODARI NICI O SPECIE IN DETRIMENTUL ALTEI SPECII! 
 
ACESTEA TRĂIESC IMPREUNA, DAR ȘI CU NOI- OAMENII! 
 
 

 
 

Dr. Ing. Benke Iosif 
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