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Greenpeace este o organizaţie internaţională independentă, 
prezentă în peste 40 de ţări din întreaga lume, care acţionează pentru a schimba 
atitudini şi comportamente, pentru a proteja şi conserva mediul înconjurător 
şi pentru a promova pacea. 

În 1971, motivaţi de viziunea lor despre o lume verde şi paşnică, un mic grup 
de activişti a plecat din Vancouver, Canada şi a navigat cu o barcă de pescuit 
spre Amchitka, unde Guvernul American realiza teste nucleare subterane. 
Aceşti activişti, fondatorii Greenpeace, considerau că părerea unui grup de indivizi 
contează mult şi poate schimba situaţia.
Misiunea lor a fost să �e martorii testelor nucleare subterane americane 
din Amchitka, o insulă mică în vestul coastei peninsulei Alaska, una dintre cele mai 
active zone din punct de vedere seismic. Amchitka era refugiul a 3.000 de lutri 
marini, specie pe cale de dispariţie. De asemenea, insula mai adăpostea şi alte specii, 
printre care vulturi pleşuvi şi şoimi călători.
Deşi vechea barcă de pescuit, Phyllis Cormack, a fost interceptată înainte de a ajunge 
în Amchitka, călătoria a generat un val de interes din partea publicului. 
SUA au detonat bomba, dar vocea raţiunii s-a făcut auzită. Testele nucleare 
în Amchitka au fost încheiate în acelaşi an, iar insula a fost declarată mai târziu 
sanctuar al păsărilor.

Cu sediul principal în Amsterdam, Olanda, Greenpeace are peste 2,8 milioane 
de susţinători în toată lumea.

Campaniile organizației Greenpeace vizează mai multe domenii, cum ar �: 
schimbările climatice, susținerea energiei regenerabile, promovarea măsurilor 
de e�ciență energetică, renunțarea la energia nucleară și la combustibilii fosili, 
agricultură sustenabilă, protejarea pădurilor și a oceanelor, eliminarea substanțelor 
toxice, pace și dezarmare nucleară.

În România, organizația Greenpeace a derulat în anul 2010 următoarele campanii:
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 [R]evoluția Energetică   E�ciență energetică

Roșia Montană       Colectare selectivă   Protejarea oceanelor

Energie nucleară  Schimbări climatice 

http://www.greenpeace.org/romania/campaigns/schimbariclimatice_energie
http://www.greenpeace.org/romania/campaigns/nucleare
http://www.greenpeace.org/romania/campaigns/schimbariclimatice_energie/eficienta-energetica
http://www.greenpeace.org/romania/campaigns/schimbariclimatice_energie/energie-regenerabila
http://www.greenpeace.org/romania/campaigns/ro-ia-montan
http://www.greenpeace.org/romania/campaigns/colecteazaselectiv
http://www.greenpeace.org/romania/campaigns/oceane


Resurse �nanciare

Pentru a-și păstra independența, organizația Greenpeace nu acceptă fonduri 
de la guverne, corporații sau politicieni, ci numai de la persoane �zice.

Biroul Greenpeace din România face parte din Greenpeace Europa Centrală și de Est, 
regiune coordonată de Greenpeace Austria. De aici provin și majoritatea fondurilor 
destinate activității din România, care se axează, în consecință, pe campaniile 
internaționale, și mai puțin pe probleme locale. 

În România, Greenpeace primește fonduri prin sistemul de donații on-line, 
pe www.greenpeace.ro, din redirecționarea a 2% din impozitul pe venit și din 
achiziționarea de produse din Greenpeace Shop.

Le mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit până acum!

Oricine poate susține Greenpeace, în diverse moduri:

Alăturându-se echipei de voluntari
Greenpeace s-a în�ințat datorită unor oameni devotați care au crezut că pot face 
o schimbare. Întotdeauna ne-am bazat pe sprijinul, devotamentul și pasiunea 
voluntarilor în atingerea obiectivelor noastre.

Activism web
Astăzi, Internetul ne pune la dispoziție nenumărate instrumente care ne pot ajuta 
să ne facem auziți. Fie că este vorba de semnarea unei petiții sau postarea unei știri 
verzi pe Facebook, sprijinul �ecăruia este foarte important.

Donând on-line pe www.greenpeace.ro
Viziunea noastră asupra unui viitor mai bun este la fel de puternică precum oamenii 
care ne susțin. Orice mic ajutor face diferența.

Cumpărând un produs
Ne sprijină oricine achiziționează un produs din Greenpeace Shop, 
pe www.greenpeace.ro.

Direcționând 2% din impozitul pe venit
Anual, suntem obligați să depunem declarația de venit. 2% din impozitul pe venit 
poate � direcționat către un ONG, pentru a-l susține. 

3

Buget 2010

Fonduri de la
Greenpeace Austria

2% 1700

Donaţii directe 1263

Vânzări de produse
din Greenpeace Shop

Total

460

105.000

108.423

Sume (Euro)
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http://www.greenpeace.org/romania/getinvolved/voluntar
http://www.greenpeace.org/romania/getinvolved/cyberactivism
http://www.greenpeace.org/romania/supportus
http://www.greenpeace.org/romania/shop
http://www.greenpeace.org/romania/supportus/direc-ioneaz-2


CAMPANII GREENPEACE
ÎN ROMÂNIA

Campania împotriva energiei nucleare

În România, campania împotriva energiei nucleare se concentrează pe mai multe 
aspecte, vizând următoarele probleme:

Reactoarele 3 și 4 de la centrala nuclearelectrică de la Cernavodă
Guvernul intenționează să construiască încă 2 reactoare nucleare la Cernavodă, 
pentru care se dorește alocarea de resurse �nanciare de la bugetul de stat, 
în valoare de 1 milion de Euro, ceea ce este ilegal.

Construirea unei noi centrale nucleare
Guvernul a decis să construiască o nouă centrală nucleară, fără a consulta publicul, 
așa cum prevede legislația în vigoare. Ministerul Economiei a cheltuit circa 300.000 
de Euro pentru realizarea unui studiu privind amplasamentul noii centrale, studiu 
care este secret, contrar legislației în vigoare.

Construirea unui depozit de deșeuri radioactive
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare a autorizat construirea 
unui depozit de deșeuri slab și mediu radioactive pe raza localității Anghel Saligny, 
județul Constanța. Depozitul ar urma să �e situat la mai puțin de 1 km distanță
de gospodăriile locuitorilor. Contrar prevederilor tratatului de la Aarhus, Statul 
nu a derulat consultări cu publicul pe tema acestui depozit. Pentru construirea 
acestui depozit vor � defrișate peste 10 hectare de pădure.

Dublarea producției de combustibil nuclear
În perioada 2005 - 2010, fabrica de combustibil nuclear de la Pitești, judetul Argeș, 
a dublat producția de combustibil nuclear, fără a urma procedura legală privind 
consultarea publicului. Greenpeace a transmis o plângere prealabilă, în urma căreia 
Ministerul Mediului și Pădurilor a inițiat o dezbatere publică. Această consultare, 
demarată după mai mulți ani de la luarea deciziei de a dubla capacitatea 
de producție, a fost însoțită de un set incomplet de informații. În acest moment, 
fabrica produce dublu, fără a avea autorizație de mediu, motiv pentru care 
Greenpeace intenționează limitarea producției la valorile inițiale, până la remedi-
erea tuturor aspectelor de ordin procedural.
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http://www.greenpeace.org/romania/campaigns/nucleare/nu-vrem-nucleare2
http://www.greenpeace.org/romania/campaigns/nucleare/nu-vrem-nucleare2
http://www.greenpeace.org/romania/campaigns/nucleare/deseurilenucleare
http://www.greenpeace.org/romania/campaigns/nucleare/combustibilul-nuclear


19 martie – Greenpeace câștigă al doilea proces împotriva Ministerului Economiei,
prin care solicită obținerera listei celor 102 locații privind amplasarea unei noi 
centrale nucleare. Ministerul Economiei transmite lista locațiilor.

19-22 martie - Studiu de piață independent - românii nu vor reactoare nucleare
În urma unui studiu de piață realizat pentru Greenpeace, reiese faptul că majoritatea 
românilor nu sunt de acord cu construirea de noi reactoare nucleare în România.
La întrebarea „Sunteți de acord sau nu cu construirea de noi reactoare nucleare 
în România?”, 52% dintre cei chestionați au răspuns „Nu”, 31% au răspuns „Da”, 
iar 17% „Nu știu/Nu răspund”.

23 aprilie - Greenpeace participă la adunarea acționarilor RWE
Greenpeace România a participat la Adunarea  Generală a acționarilor companiei 
energetice RWE, în Germania. RWE este unul dintre acționarii proiectului ce prevede 
construirea reactoarelor 3 și 4 la Cernavodă. În cadrul acestei întâlniri, Greenpeace 
România a prezentat riscurile reactoarelor CANDU6, riscurile seismice care amenință 
acest proiect – centrala �ind amplasată într-o zonă cu risc seismic ridicat, emisiile 
de tritiu și rezultatele unui studiu de piață independent care indică faptul 
că majoritatea populației din România nu dorește construirea de noi reactoare 
nucleare.

26 aprilie - Accidentul de la Cernobîl comemorat în 7 orașe 
La 24 de ani de la accidentul de la Cernobîl, în întreaga lume sunt 7.000.000 
de victime. Pentru a comemora cel mai mare dezastru nuclear, Greenpeace România 
a organizat un eveniment în șapte orașe din țară (București, Alba Iulia, 
Bistrița Năsăud, Bacău, Arad, Iași, Cluj Napoca). 
      

de la Saligny
Greenpeace acționează în instanță Comisia Națională pentru Controlul Activităților 
Nucleare și Agenția Nucleară pentru Deșeuri Radioactive, solicitând suspendarea 
autorizației care prevede depozitarea deșeurilor slab și mediu radioactive la Saligny,
la mai puțin de 1 km de gospodăriile localnicilor. Autorizația a fost emisă fără 
consultarea locuitorilor, așa cum prevede legislația, iar pentru implementarea
proiectului vor � defrișate peste 10 ha de pădure.
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31 mai - Greenpeace dă în judecată CNCAN și AN&DR în cazul depozitului 

http://www.greenpeace.org/romania/news/greenpeace-c-tig-al-doilea-p
http://www.greenpeace.org/romania/news/studiu-de-pia-independent-r
http://www.greenpeace.org/romania/news/greenpeace-particip-la-ntrun
http://www.greenpeace.org/romania/news/greenpeace-rom-nia-a-comemorat
http://www.greenpeace.org/romania/news/greenpeace-d-n-judecat-cnca


23 august - Greenpeace semnalează Comisiei Europene acordarea ilegală de fonduri 
de la bugetul de stat pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă
Greenpeace a sesizat Comisia Europeană cu privire la alocarea ilegală de fonduri 
de către Guvernul României, pentru construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. 
Alocarea acestor fonduri este ilegală, încalcă mai multe prevederi ale Tratatului 
European pentru că reprezintă o intervenție în mecanismele liberei concurențe 
pe piața energiei și favorizează compania Nuclearelectrica, respectiv producerea 
de energie nucleară, în defavoarea energiei regenerabile.

26 august - Greenpeace intentează proces Romag Prod
Greenpeace a solicitat Romag Prod mai multe informații legate de producția de apă 
grea de la sucursala din Drobeta Turnu-Severin și despre modul de comercializare 
a acesteia. Deoarece nu a primit niciun răspuns, Greenpeace a acționat în instanță 
sucursala. După inițierea acestui proces informațiile solicitate au fost furnizate parțial, 
fapt pentru care Greenpeace nu a renunțat la proces. Prin folosirea de apă grea 
ca agent de moderare și răcire în centrala nucleară de la Cernavodă, se produce tritiu. 
Acesta este un izotop radioactiv, eliminat în aer și în apă, care în anumite cantități 
afectează populația și mediul înconjurător. 
 
17 septembrie - Demersurile Guvernului pentru o nouă centrală nucleară sunt ilegale
Greenpeace a depus o plângere la Comitetul de la Aarhus, solicitând o investigație 
în acest sens. În plângere este semnalat și faptul că în anul 2007 Guvernul a aprobat 
Strategia Energetică a României, de asemenea fără consultări cu publicul.

21 septembrie - CEZ se retrage din proiectul construcţiei reactoarelor 3 şi 4 
de la Cernavodă și investește într-un parc eolian din Dobrogea
Grupul ceh CEZ a decis să se retragă din proiectul construcţiei reactoarelor 3 şi 4
ale centralei nucleare de la Cernavodă, orientându-se spre proiecte cu un risc mai mic 
şi cu o rată de recuperare mai rapidă a investițiilor. Parcul eolian din Dobrogea 
construit de CEZ este cel mai mare din Europa, având o capacitate de 600 MW 
(un reactor nuclear de la Cernavodă are 700 MW).

de la Saligny
Greenpeace solicită Curții de Apel București să anuleze autorizația care permite 
depozitarea deșeurilor slab și mediu radioactive la Saligny din cauza emiterii acesteia 
fără respectarea normelor legale în vigoare.
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2 noiembrie - Greenpeace dă în judecată CNCAN și AN&DR în cazul depozitului 

http://www.greenpeace.org/romania/news/greenpeace-blocheaz-acordarea
http://www.greenpeace.org/romania/news/greenpeace-intenteaz-proces-r
http://www.greenpeace.org/romania/news/demersurile-guvernului-pentru
http://www.greenpeace.org/romania/news/cez-se-retrage-din-proiectul-c
http://www.greenpeace.org/romania/news/greenpeace-d-n-judecat-cnca-2


Schimbările climatice

Greenpeace lucrează pentru a construi un model energetic sustenabil şi pledează 
pentru o revoluţie energetică, capabilă să reducă emisiile de CO2 pentru a preveni 
efectele schimbărilor climatice, din care opţiunea pentru energia nucleară este exclusă.
 
Printre activitățile derulate în cadrul acestei campanii se numără:
- activități de lobby care vizează abordarea reprezentanților Ministerului Mediului 
și Pădurilor, pentru schimb de opinii și deschiderea căilor către posibile colaborări. 
Am solicitat sprijinirea, în cadrul reuniunii de la Cancún pentru schimbări climatice, 
a deciziei UE de a ridica ținta de reducere a emisiilor de CO2 la nivel european la 30% 
până în anul 2020 față de anul de referință 1990, în comparație cu obiectivul 
actual de 20%.
- activități de informare și educare.

15 mai - Ziua Climei la Iași
De Ziua Climei, voluntarii Greenpeace din Iaşi au fost prezenţi în marile intersecţii 
din oraş și au purtat pancarte cu mesajele: Natura respiră!, Maşina nu!; Maşinile 
poluează! Copiii respiră!; Puritatea aerului depinde de tine!, în atenția 
conducătorilor auto care dețin automobile foarte poluante. Scopul acestei acţiuni 
a fost să atragă atenţia şoferilor cu privire la impactul tra�cului rutier asupra mediului 
şi sănătăţii omului.

22 septembrie - Activiștii Greenpeace avertizează cetățenii de Ziua Internațională 
fără Mașini (București, Bacău, Cluj-Napoca și Iași)
Greenpeace a organizat o acțiune de protest în patru orașe ale țării, menită să atragă 
atenția oamenilor asupra poluării provocate de mașini. Voluntarii și activiștii s-au plasat 
în cele mai aglomerate intersecții și au transmis anumite mesaje, prin intermediul 
bannerelor și pancartelor, menite să încurajeze populația să folosească cu precădere 
mijloacele de transport în comun, bicicleta și alte modalități de transport, mai puțin 
poluante.

10 octombrie - Global Work Party
7.347 de evenimente în 188 de ţări. Acesta este bilanţul acţiunii declanşate 
la 10 octombrie 2010, ce s-a dorit a � cea mai importantă zi din lume pentru activismul 
împotriva schimbărilor climatice. Iniţiativa 10/10/10 Global Work Party a fost 
declanşată în cadrul campaniei internaţionale 350.org. În România, la acest eveniment 
au participat, la Bucureşti, Bacău şi la Iaşi, activişti Greenpeace. În București, activiștii 
au demonstrat în Piața Constituției, a�șând un banner reprezentativ. În Bacău și Iași, 
voluntarii Greenpeace au atras atenția asupra poluării de la termocentralele CET.
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http://www.greenpeace.org/romania/news/greenpeaceiasiziuaclimei
http://www.greenpeace.org/romania/news/ziua-mondiala-fara-masini
http://www.greenpeace.org/romania/news/global-work-party-n-trei-ora


Campania [R]evoluția Energetică

Această campanie propune un plan global pentru un viitor economic sustenabil, 
un viitor bazat, în principal, pe energie regenerabilă. Este foarte importantă 
de�nitivarea cadrului legislativ pentru preluarea energiei regenerabile în sistemul 
energetic românesc. Greenpeace susține urgentarea procesului de validare 
a normativelor, a�at deja în întârziere de peste doi ani. De asemenea, 
foarte importantă pentru includerea în sistem a energiei din surse regenerabile 
este dezvoltarea unei rețele moderne de preluare și distribuție, o așa-zisă „rețea 
inteligentă”. 

Greenpeace oferă spre consultare, periodic, și studiul Energy [R]evolution, 
care prezintă cele mai noi și e�ciente tehnologii de producere a energiei alternative, 
scenarii de dezvoltare corelate cu nevoia de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. 
Acest studiu este dezvoltat alături de specialiști de la Institutul de Termodinamică 
Tehnică de la Centrul Aerospațial German (DLR) și împreună cu peste 30 de oameni 
de știință și ingineri de la universități, institute și reprezentanți ai industriei energiei 
regenerabile din toată lumea.

23-25 aprilie - Ziua Pământului
Greenpeace Romania a participat, în Parcul Tineretului din Capitală, la expoziția 
organizată în perioada 23-25 aprilie. Voluntarii și activiștii Greenpeace au strâns 
semnături în cadrul petiției împotriva construirii de noi reactoare nucleare în România 
și au informat trecătorii despre avantajele energiei regenerabile. 

14-16 mai - Greenpeace la Târgul Energiilor și Tehnologiilor Alternative, în București
Greenpeace a participat la T.E.T.A. (București, Palatul Copiilor) prin promovarea surselor 
de energie regenerabilă, informare și conștientizare, în detrimentul surselor 
convenționale de energie, bazate pe combustibili fosili și energie nucleară. 

E�cienţa energetică este un termen foarte larg care se referă la multele modalităţi 
prin care putem obţine acelaşi bene�ciu (lumină, încălzire, mişcare etc.) folosind 
mai puţină energie. Domeniul acoperă automobilele e�ciente, becurile economice, 
practicile industriale îmbunătăţite, izolarea mai bună a caselor şi o gamă de alte 
tehnologii. Pentru că economisirea energiei înseamnă şi economisirea banilor, 
e�cienţa energetică este foarte pro�tabilă.
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http://www.greenpeace.org/romania/news/ziua-p-m-ntului
http://www.greenpeace.org/romania/news/greenpeacelateta


Roșia Montană

Greenpeace s-a implicat în această campanie încă de la începutul proiectului, 
exprimându-și ferm opoziția față de exploatarea minieră de la Roșia Montană. 
Greenpeace se opune mineritului și exploatărilor resurselor de subsol, prin practici 
poluante, care afectează mediul, ecosistemele și comunitățile locale. Greenpeace 
propune alternative care nu presupun expunerea mediului la poluare sau la riscul 
de poluare - turism ecologic, agricultură sustenabilă, investiții în dezvoltarea 
infrastructurii pentru exploatarea energiei regenerabile.

30 aprilie - Greenpeace România solicită Ministrului Mediului respingerea 
documentației depuse de RMGC pentru a obține acordul de mediu
Greenpeace CEE România a depus o plângere în atenția Ministrului Mediului 
și Pădurilor, în legătură cu proiectul Roșia Montană, prin care se solicită respingerea 
documentației depusă de RMGC pentru obținerea acordului de mediu, aceasta �ind 
incompletă.

12 mai - Certi�cat de urbanism ilegal pentru exploatarea de la Roşia Montană
Greenpeace România a cerut, în urma unui protest în faţa Ministerului Mediului 
şi Pădurilor, respectarea procedurilor legale în ceea ce priveşte proiectul minier 
de la Roşia Montană. Activiştii Greenpeace deghizaţi în soldați romani au montat 
în faţa ministerului o replică a minei Alburnus Maior, aluzie la vechile galerii romane 
din Roșia Montană. Pe durata protestului, voluntarii Greenpeace au împărțit pliante 
trecătorilor și i-au invitat pe angajații Ministerului să treacă prin tunelul improvizat. 
Acțiunea a durat o oră și s-a încheiat odată cu venirea jandarmilor la fața locului. 

14 mai - Activiștii Greenpeace solicită RMGC investiții ecologice și legale 
la Roșia Montană
Prezenți la Târgul de investiții organizat la Alba Iulia, activiștii Greenpeace, costumați 
în romani, au solicitat companiei Roșia Montană Gold Corporation efectuarea 
de investiții ecologice și legale în zonă. Un banner cu mesajul „Investiți ecologic 
în Roșia Montană” a fost postat lângă standul companiei, în timp ce activiștii 
au adresat aceste solicitări reprezentanților prezenți la fața locului.    

Activiștii Greenpeace au discutat cu toate �rmele participante la acest eveniment 
și le-au prezentat avantajele investițiilor ecologice în zonă, oferind în același timp 
materiale cu propuneri concrete de preiecte ecologice în zonă. 
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http://www.greenpeace.org/romania/news/greenpeace-rom-nia-i-crj-au-d
http://www.greenpeace.org/romania/news/certificat-de-urban
http://www.greenpeace.org/romania/news/activi-tii-greenpeace-solicit


7 iulie - Activiștii Greenpeace au blocat accesul în compania Roșia Montană 
Gold Corporation
15 activiști Greenpeace au instalat în fața sediului RMGC tabăra de Salvare a Roșiei 
Montane. Activiștii s-au legat cu lanțuri de intrarea în sediul companiei, protestând 
împotriva proiectului de exploatare minieră de la Roșia Montană. Protestul s-a încheiat 
la intervenția poliției și toți activișii implicați au fost arestați.

8 iulie - „Experții" RMGC se pronunță. Pinocchio crapă de invidie
Mai mulți experți internaționali invitați de RMGC s-au pronunțat în legătură 
cu oportunitatea proiectului minier de la Roșia Montană. Conferința nu a fost deschisă 
publicului larg. Cei care au dorit să participe la conferință au trebuit să se înscrie 
și să primească acceptul RMGC. Deși angajații Greenpeace s-au înscris la această 
conferință, participarea lor nu a fost acceptată. Ca replică la a�rmațiile făcute de 
specialiștii invitați, Greenpeace România a realizat un material video. 

Dezastru ecologic în Ungaria

14 -15 octombrie - Greenpeace România a prelevat pentru analiză apă din Dunăre
Greenpeace România a prelevat apă din Dunăre pentru analizarea gradului de poluare 
a acesteia în urma accidentului ecologic din Ungaria. Reprezentanții organizației 
au luat mostre de apă din dreptul localităților Drobeta-Turnu Severin și Baziaș, 
pe care le-au trimis apoi înspre analiză laboratorului Balint Analitika KFT, 
din Budapesta. 

Greenpeace România a solicitat determinarea prezenței în apă a unor elemente 
chimice periculoase - mercur, arseniu, plumb, crom, cadmiu, stibiu și nichel - elemente 
toxice asociate accidentului ecologic din Ungaria. Nu s-au înregistrat depășiri
ale valorilor maxime admise.
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Campania „Colectează Selectiv!” 

Deșeurile aruncate sau depozitate necorespunzător afectează mediul într-un fel la care 
poate nu te-ai gândit niciodată. Anual, mii de animale mor sufocate cu resturi de hârtie 
sau plastic, doar pentru că oamenii sunt prea comozi sau indiferenți. 

În 2010, Greenpeace România a realizat harta colectării selective. Astfel, 
pe www.greenpeace.ro, poți vedea dacă în localitatea ta există puncte de colectare 
selectivă și unde anume sunt amplasate acestea. Această hartă nu ar � putut � realizată 
fără sprijinul voluntarilor, care ne-au ajutat să contactăm toate primăriile din țară 
pentru a colecta informații despre colectarea selectivă din localități. Campania
a câștigat locul II la festivalul de publicitate Golden Drum. Greenpeace România 
a organizat expoziții cu materialele din cadrul campaniei în următoarele locații 
din București: Palatul Șuțu, Muzeul de Geologie, Parcul Cișmigiu, Terasa „La Motoare”,
Parcul Izvor, Mall Vitan și Plaza România.

11-13 august - Greenpeace a participat la Ecran Comunitar
Echipa de voluntari Greenpeace a desfășurat în cadrul evenimentului Ecran Comunitar 
un atelier eco, în cadrul căruia au confecționat, împreună cu copiii, obiecte utile 
și decorative din materiale reciclabile. În cadrul aceluiași eveniment a avut loc expoziția 
fotogra�ilor din cadrul campaniei „Colectează Selectiv”. 

Protejarea mărilor și oceanelor

Văzută din spaţiu, planeta Pământ pare acoperită cu o mantie albastră. Este o planetă 
pe care continentele sunt dominate de oceanele care le înconjoară. Greenpeace 
desfășoară, în România, atât activități de lobby în cadrul acestei campanii 
internaționale, cât și sprijin pentru activiștii din alte țări care și-au riscat libertatea 
pentru a expune comerțul ilegal cu carne de balenă. 

Protest de sprijin pentru activiștii din Japonia
Activiștii Greenpeace din peste 20 de țări, printre care și România, au protestat pașnic 
pe 14 februarie în fața ambasadelor Japoniei pentru a sprijini doi activiști Greenpeace 
din Japonia. În 2008, doi activiști japonezi, Junichi Sato și Toru Suzuki, au fost arestați 
pentru că au demascat comerțul ilegal cu carne de balenă în Japonia. Deși face parte 
din International Whaling Commission, Japonia susține în continuare reintroducerea 
pescuitului comercial de balene. 
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Voluntariat

Greenpeace a luat naştere pentru că un grup de oameni devotaţi a crezut că poate 
face o diferenţă. Întotdeauna ne-am bazat pe sprijinul, devotamentul şi pasiunea 
voluntarilor în reuşita muncii noastre şi atingerea obiectivelor.

Voluntarii Greenpeace aduc o schimbare la nivel mondial. Voluntariatul în cadrul 
Greenpeace este organizat în grupuri locale care realizează activităţi de susţinere 
a campaniilor, colaborează în munca de zi cu zi a organizaţiei şi o reprezintă la nivel 
local. Greenpeace are grupuri locale în Bucureşti, Cluj-Napoca, Arad, Timișoara, Bacău 
și Iași. Activitatea de voluntariat este fundamentală pentru ca Greenpeace să îşi poată 
atinge obiectivele. Voluntarii din grupurile locale desfășoară diverse activități menite 
să sprijine campaniile Greenpeace în România.

Grupul local de voluntari din Cluj Napoca

26 aprilie - Grupul local de voluntari din Cluj Napoca s-a alăturat celorlalte șase orașe 
din țară care au marcat împlinirea a 24 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl. 
Aceștia au a�șat bannere cu mesajul: „Cernobîl: 7.000.000 de victime azi”, „2050: Europa 
100% energie verde”, „Spune NU energiei nucleare”. De asemenea, voluntarii și activiștii 
au distribuit materiale informative trecătorilor.

22 septembrie - Ziua fără mașini
Grupul local de voluntari din Cluj Napoca s-a alăturat inițiativei de a marca Ziua 
Internațională fără Mașini, pe 22 septembrie. Voluntarii au atras atenția șoferilor 
de pe arterele cele mai circulate din oraș prin bannere cu mesaje tematice, prin care 
încurajau trecătorii să folosească mijloace de transport nepoluante.

8 septembrie - Seri de �lm Greenpeace în Cluj Napoca
Greenpeace demarează organizarea serilor de �lm documentar pe teme de mediu
la nivel local. 

Grupul local de voluntari din Iași

6 martie - Un nou grup de voluntari la Iași 
Greenpeace a în�ințat un nou grup local de voluntari în Iași. Prima întâlnire informativă 
a grupului a avut loc în data de 5 martie 2010. La întâlnire au participat aproximativ 
30 de noi voluntari.
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18 aprilie - Ecologizare în Rezervația Repedea, Iași
Voluntarii Greenpeace din grupul local Greenpeace România au organizat
o ecologizare în Rezervația Repedea. Voluntarii au adunat selectiv gunoaiele, 
iar inspectorii Gărzii de Mediu au dat avertismente și amenzi persoanelor care au venit 
în rezervație la picnic – acest lucru �ind interzis.

26 aprilie - Grupul local de voluntari din Iași s-a alăturat celorlalte șase orașe din țară 
care au marcat împlinirea a 24 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl. Aceștia 
au ținut bannere cu mesajul: „Cernobîl: 7.000.000 de victime azi”, „2050: Europa 100% 
energie verde”, „Spune NU energiei nucleare”. De asemenea, voluntarii și activiștii 
au distribuit materiale informative trecătorilor.

1 iunie - Educaţie ecologică la Durău şi Bicaz
În perioada 29-30 mai, voluntarii Greenpeace din Iaşi, au participat la o acţiune 
de educaţie ecologică desfăşurată la Durău şi Bicaz. 

5 iunie - La Iaşi voluntarii Greenpeace au organizat o serie de activități, derulate 
pe parcursul întregii Zile a Mediului. Aceștia au amplasat în diverse locaţii din oraş 
panouri pe care oamenii au avut ocazia să-şi scrie părerile referitoare la mediul 
înconjurător. Concomitent, au fost organizate mai multe scenete cu rolul 
de conştientizare a problemelor de mediu (deşeurile aruncate la întâmplare 
şi defrişările). De asemenea au avut loc şi două video-proiecţii de documentare 
pe teme de mediu realizate de Greenpeace Internaţional. 

22 septembrie - Ziua fără mașini
Grupul local de voluntari din Iași s-a alăturat inițiativei de a marca Ziua Internațională 
fără Mașini, pe 22 septembrie. Voluntarii au atras atenția șoferilor din Piața Unirii 
prin bannere cu mesaje tematice, prin care încurajau trecătorii să folosească mijloace 
de transport nepoluante.

10 octombrie - Voluntarii din Iași au organizat un eveniment din cadrul inițiativei 
globale Global Work Party, menit să atragă atenția asupra schimbărilor climatice. 
În lume au avut loc peste 7.000 de evenimente de conștientizare. Voluntarii din Iași 
au atras atenția asupra emisiilor de CO2, protestând în fața CET Iași.
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Grupul local de voluntari  din Bacău

7 aprilie - Greenpeace a în�ințat un nou grup local de voluntari la Bacău.

26 aprilie - Grupul local de voluntari din Bacău s-a alăturat celorlalte șase orașe din 
țară care au marcat împlinirea a 24 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl. 
Aceștia au a�șat bannere cu mesajul: „Cernobîl: 7.000.000 de victime azi”, „2050: Europa 
100% energie verde”, „Spune NU energiei nucleare”. De asemenea, voluntarii și activiștii 
au distribuit materiale informative trecătorilor. 

5 iunie: Ziua Mediului a fost marcată și în Bacău, unde a avut loc Marşul Verde, la care 
s-au alăturat rând pe rând, biciclişti şi tineri pe role. S-a demonstrat că mijloacele 
alternative de transport sunt mult mai e�ciente în lupta pentru salvarea Planetei.

22 septembrie – Ziua Internațională fără Mașini
Grupul local de voluntari din Bacău s-a alăturat inițiativei de a marca Ziua 
Internațională fără Mașini, pe 22 septembrie. Voluntarii au purtat și măști 
de protecție și au atras atenția șoferilor din Piața Tricolorului prin bannere cu mesaje 
tematice, prin care încurajau trecătorii să folosească mijloace de transport nepoluante.

10 octombrie 2010 – Global Work Party
Voluntarii din Bacău au organizat un eveniment din cadrul inițiativei globale Global 
Work Party, menit să atragă atenția asupra schimbărilor climatice. În lume au avut loc 
peste 7.000 de evenimente de conștientizare. Voluntarii din Bacău au atras atenția 
asupra emisiilor de CO2 .

Grupul local de voluntari din Alba Iulia

26 aprilie - Grupul local de voluntari din Alba Iulia s-a alăturat celorlalte șase orașe 
din țară care au marcat împlinirea a 24 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl. 
Aceștia au ținut bannere cu mesajul: „Cernobîl: 7.000.000 de victime azi”, „2050: Europa 
100% energie verde”, „Spune NU energiei nucleare”. De asemenea, voluntarii 
și activiștii au distribuit materiale informative trecătorilor.

11 iulie - Concurs de pictură pentru copii în Alba Iulia
Greenpeace România a organizat în incinta Alba Mall concursul de pictură 
pentru copii „Să învățăm să prețuim natura”. Cele mai bune picturi au fost premiate
cu produse Greenpeace.
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Grupul local de voluntari din Arad

26 aprilie - Voluntarii și activiștii din Arad au comemorat împlinirea a 24 de ani 
de la cel mai grav accident nuclear civil din istorie, explozia de la Cernobîl. Ei au a�șat 
bannere cu mesaje speci�ce în Piața Unirii din Arad și au strâns semnături în cadrul 
petiției împotriva construirii de noi reactoare nucleare în România. 

Activități de educare și informare

5 iunie 2010 - Ziua Mediului sărbătorită de Greenpeace în trei oraşe din România
În Bucureşti, voluntarii Greenpeace au participat la igienizarea Pădurii Băneasa, 
la Bacău s-a organizat Marșul Verde pentru bicicliști, iar la Iași s-au derulat mai multe
activități.

Documentare Greenpeace în școli și licee
Greenpeace a lansat un apel către unitățile de învățământ care vor să folosească 
materiale video, documentare despre protecția mediului, realizate de Greenpeace, 
pentru a sprijini educația ecologică. 

Astfel, în funcție de disponibilitatea �ecărei unități de învățământ, Greenpeace 
a pus la dispoziția acestora serii de documentare despre mediu, pe diverse teme 
legate de campaniile Greenpeace. În anul 2010, voluntarii Greenpeace au susținut 
prezentări și au distribuit materiale informative în 30 de școli și licee din București 
și din țară. De asemenea, Greenpeace a distribuit documentare de mediu, la cerere, 
către diverse unități de învățământ din peste 10 județe (Iași, Timiș, Mureș, Bacău, 
Bistrița-Năsăud, Neamț, Arad, Teleorman, Vâlcea, Călărași, Galați, Olt, Hunedoara, Dolj). 
Această inițiativă a fost lansată în septembrie 2010 și este încă 
în derulare.

Seri de �lm Greenpeace
 În cadrul serilor de �lm sunt prezentate documentare și materiale video din cadrul 
campaniilor Greenpeace: schimbări climatice, e�ciență energetică, energie 
regenerabilă, protejarea mărilor și oceanelor, stoparea defrișărilor, promovarea 
voluntariatului în cadrul Greenpeace România. În anul 2010, Greenpeace România 
a organizat zece seri de �lm în București, Iași, Arad, Alba-Iulia, Cluj-Napoca 
și Timișoara. 
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