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2015: un an al
angajamentelor 
de lungă durată
O privire retrospectivă către 2015 din perspectiva 
protecției mediului înconjurător este clar marcată 
de semnarea acordului climatic de la Paris, în 
decembrie 2015, un punct de răscruce în lupta 
împotriva schimbărilor climatice. Pentru prima dată 
în istorie și după ani de activism și presiune din 
partea Greenpeace și a multor alte organizații, 
liderii mondiali recunosc aproape unanim 
gravitatea acestei amenințări și necesitatea de 
acțiune concertată pentru a opri evoluția încălzirii 
accelerate a climei prin decarbonizarea 
economiilor lumii. Deși acordul rămâne slab în 
fixarea de angajamente ferme din partea 
guvernelor, iar solidaritatea față de statele din 
emisfera sudică cel mai afectate de efectele 
schimbărilor climatice este extrem de limitată, 
proclamarea sfârșitului erei combustibililor fosili 

reprezintă o victorie în sine. Pentru Greenpeace, 
acordul de la Paris constituie în același timp o 
confirmare a eforturilor noastre de până acum în 
sublinierea nevoii urgente de a reduce emisiile 
produse de arderea combustibililor fosili, precum și 
o definitivare a următoarelor noastre priorități: 
asigurarea implementării unei politici de 
decarbonizare la nivel global.
Această prioritate merge mână în mână cu 
obiectivul realizării unei revoluții energetice, obiectiv 
pe care îl urmărim și în campania de energie și 
combatere a schimbărilor climatice în România. 
România are un potențial remarcabil de a se folosi 
de o tranziție către surse regenerabile de energie 
pentru a implementa un model de dezvoltare 
economică durabilă, benefică atât oamenilor, 
bunăstării economice cât și a mediului înconjurător. 

Marina Barbălată, Director executiv Greenpeace România 



În 2015, am adus revoluția energetică din zona de 
studii și advocacy pe care ne concentrasem până 
acum, în practică. Greenpeace a echipat școala 
generală numărul 1 din Rovinari, unul dintre cele 
mai poluate orașe carbonifere din țară, cu panouri 
fotovoltaice care generează 25% din energia de 
care școala are nevoie pentru a funcționa. Am pus 
astfel față în față energia viitorului, cea provenită din 
surse regenerabile și necesitatea unei îndepărtări 
accelerate de sursele poluatoare de energie.         
2015 a fost de asemenea momentul în care am 
lansat o campanie mai susținută ca oricând pentru 
salvarea pădurilor României. Alături de o echipă 
tânără, cu sprijin de la colegi experimentați din 
prezența Greenpeace în regiune, ne-am mobilizat 
pentru a limita tăierile ilegale și pentru a asigura o 
protecție efectivă a pădurilor și habitatelor în zonele 
protejate. Împreună cu mii de români, am ieșit în 
stradă în lunile mai și iunie și am consolidat cerințele 
societății civile pentru o reformă a Codului Silvic 
care să corespundă principiilor de responsabilitate 
și sustenabilitate în administrarea pădurilor 
României. De atunci, o prioritate pentru 
Greenpeace este să se asigure că principiile 
Codului Silvic, câștigate prin presiunea străzii, se 
transpun în legislația subsecventă și se reflectă în 
practica silvică.  
Dar mai mult de atât, prioritatea pentru noi este să 
consolidăm dorința civică de a face ceva pentru 
păduri în acțiune pentru salvarea acestora. Am 
dezvoltat astfel împreună cu voluntarii noștri un 
ghid pentru identificarea tăierilor ilegale, care 
explică în pași simpli care sunt semnele că o tăiere 
este în afara legii și cum poate fi aceasta denunțată. 
Fenomenul tăierilor ilegale este extrem de răspândit 

în România, dar interesul public de a-l opri este și 
mai mare. Cu cât vom fi mai mulți ochi în pădure, 
aplicând ghidul, aplicând viziunea Greenpeace 
pentru administrare responsabilă a pădurilor, cu atât 
mai repede vom reduce la zero fenomenul tăierilor 
ilegale. De aceea lucrăm acum la consolidarea unei 
comunități de voluntari și persoane implicate, alături 
de care ne propunem să contribuim la eradicarea 
tăierilor ilegale până în 2020. 
Am continuat în 2015 să lucrăm pentru o tranziție 
către o agricultură ecologică și responsabilă în 
România. Ne-am extins tematica, trecând de la 
limitarea utilizării culturilor modificate genetic în 
România  spre promovarea soluțiilor pentru 
agricultură mai curată. Am dezvoltat astfel relații cu 
mici fermieri ecologici, am înțeles problemele cu 
care se confruntă și am militat pentru o tranziție de 
la un model agricol industrializat, în care liantul 
dintre producătorul și consumatorul hranei a fost 
rupt, către un model bazat pe producție și consum 
local, fără pesticide și aditivi chimici. 
Greenpeace există pentru că planeta are nevoie de 
o voce. În 2015, în România, vocea noastră s-a 
extins și s-a consolidat, atât prin lărgirea echipei și 
a grupurilor de voluntari, cât și prin includerea în 
activitatea noastră a vocilor miilor de oameni 
revoltați de soarta pădurilor, a culturilor agricole și a 
viitorului energetic al țării. Vom continua să fim 
prezenți pe teren, în pădure, pe stradă, în grupuri 
de lucru la ministere, la conferințe și convenții și 
contăm pe sprijinul și pe vocea voastră pentru a ieși 
împreună învingători în lupta pentru protecția 
mediului înconjurător, în toată diversitatea și 
frumusețea sa. 

2015: un an al
angajamentelor 
de lungă durată
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Campaniile
noastre în 
2015
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În România se află două treimi din toate pădurile 
primare din zona temperată a Europei 
continentale. Cel puțin așa știam, căci din 2005 
când s-a început cartarea acestora, într-o parte 
din ele au avut loc tăieri, astfel încât protejarea 
acestora devine pentru noi o prioritate, alături 
de combaterea tăierilor ilegale. E vorba de 
păduri de legendă, unde de sute de ani omul nu 
a intervenit. Aceste păduri adăpostesc specii 
importante de plante și animale, care au fost 
demult decimate în alte zone din Europa. Însă 
aceste păduri sunt din ce în ce mai amenințate. 
Vestea bună este că o parte din pădurile 
primare de fag vor deveni parte a patrimoniului 
UNESCO, beneficiind astfel de un grad de 
protecție mai ridicat.
Din cauza legislației incomplete sau care nu se 
aplică, situația tăierilor ilegale a scăpat de sub 
control. Un raport elaborat pe baza datelor 
oficiale primite de la autorități indică un ritm de 
62 de cazuri zilnice de tăieri ilegale de arbori în 
România în perioada 2013-2014, în creștere 
față de anii anteriori. Aceasta ne poate arăta fie 
că autoritățile își fac treaba, fie că fenomenul 

tăierilor ilegale ia amploare, fie o combinație a 
celor două.
Greenpeace a analizat imagini satelitare, iar ritmul 
de reducere și degradare a suprafeței ocupată cu 
vegetație forestieră se menține la 3 hectare/oră în 
perioada 2000-2014. Concluzia noastră este că 
sistemul de administrare al pădurilor trebuie 
schimbat, întrucât a permis abuzuri și încălcări ale 
legii. De aceea, Greenpeace propune gestionarea 
durabilă, responsabilă a pădurilor, prin aplicarea 
unei noi viziuni. 
Viziunea noastră presupune ca până în anul 
2020 să existe zero cazuri de tăieri ilegale, să 
trecem la o silvicultură responsabilă, să existe o 
rețea de zone protejate în mod real iar lemnul 
recoltat să fie procesat și prelucrat local. Primul 
pas, după publicarea și promovarea viziunii 
noastre, a fost organizarea evenimentului 
Forumul Pădurilor3, care să reunească o gamă 
largă de actori-cheie din domeniu pentru a oferi 
o direcție de dezvoltare și cooperare pentru 
gestionarea responsabilă și protejarea pădurilor.

Protejarea pădurilor 
Ionuț Apostol, director de campanii

3„Forumul Pădurilor, de la tăieri ilegale la protecție și gestionare responsabilă”: 
http://www.greenpeace.org/romania/ro/campanii/paduri/Activitati/forumul-padurilor-declaratie/ Forumul a fost propus pentru 
toamna anului 2015, însă a fost reprogramat pentru prima parte a anului 2016, întrucât a avut loc schimbarea de Guvern. 7



Anul 2015 a fost unul decisiv pentru păduri, întrucât a 
fost anul „bătăliei finale” pentru Codul Silvic, după doi 
ani de dezbateri parlamentare. Pentru prima oară 
subiectul pădurilor a adus 30.000 de oameni în stradă 
și peste 5.000 de oameni au trimis mesaje 
parlamentarilor prin intermediul petiției Greenpeace, 
solicitându-le să elimine aspectele defectuoase din 
Codul Silvic. Am făcut front comun și am reușit ca 
societate civilă să elaborăm un document cu 
revendicări clare și ambițioase.
Împreună am cerut parlamentarilor să adopte un Cod 
Silvic care să prevadă măsuri menite să descurajeze și 
să combată tăierile ilegale, care să pună bazele unei 
administrări responsabile a pădurilor, care să 
recunoască valoarea serviciilor complexe pe care 
pădurea le furnizează. 
Presiunea străzii și efortul susținut al organizațiilor de 
mediu a dus la păstrarea în textul legii a măsurii 
anti-monopol, acea limită de 30% impusă oricărei 
companii în procesarea unei specii de arbori din 
România. S-au enunțat în Codul Silvic principiile 
valorificării superioare și a procesării locale pentru 
dezvoltarea industriei și a comunităților care depind de 
pădure; a fost reformat controlul – Gărzile Forestiere – 
prin suplimentarea numărului personalului silvic, 
creșterea competitivității salariilor și dotarea 

corespunzătoare a acestora; i-a fost redată 
Jandarmeriei autoritatea de a controla și constata 
contravenții silvice; s-a prevăzut instituirea unui 
Catalog național al pădurilor virgine și cvasivirgine care 
să înregistreze și să protejeze acest valoros patrimoniu 
forestier; s-a prevăzut obligativitatea acordării de 
compensații pentru proprietarii de pădure care sunt 
supuși restricțiilor; s-a prevăzut acordarea de subvenții 
pentru administrarea pădurilor private etc.
După adoptarea noului Cod Silvic, Greenpeace a 
devenit una dintre cele mai puternice voci ale societății 
civile din cadrul grupurilor de lucru destinate elaborării 
legislației secundare. 
Forma adoptată a Codului Silvic nu este ideală. Acesta 
permite încă tăierile rase, acceptă furtul de lemn, ceea 
ce înseamnă că furtul de material lemnos în valoare de 
până la de 5 ori valoarea medie a unui metru cub de 
lemn este contravenție și, în general, depinde foarte 
mult de legislația care detaliază modul în care se aplică 
practic prevederile acestei legi. 
În continuare, Greenpeace a urmărit îndeaproape și a 
participat în unele grupuri de lucru organizate de 
Ministerul Mediului pentru dezvoltarea și redactarea 
legislației de sub Codul Silvic. O bună parte din bătălia 
pentru un Cod Silvic care să aducă responsabilitate în 
administrarea pădurilor se dă la acest nivel. 

Revizuirea Codului Silvic
s-a câștigat în stradă 
Valentin Sălăgeanu, coordonator de campanie
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Viziunea Greenpeace 
pentru viitorul pădurilor

Pentru a schimba soarta pădurilor din România 
și a le garanta perpetuarea pentru generațiile 
următoare este nevoie urgentă de 1) crearea 
unei ample rețele de zone protejate care să 
funcționeze ca o „inimă verde” a României, 2) 
reformarea practicilor silvice actuale prin 
implementarea unei administrări bazate pe 
principiile dezvoltării durabile și 3) procesarea 
locală și superioară a lemnului, precum și 
consumul responsabil de produse ale pădurii, 
de la lemn și fructe, până la apă potabilă.
Crearea unei ample rețele de zone protejate 
este esențială pentru păstrarea patrimoniului 
natural. Aceste rețele trebuie să fie administrate 
de organisme auditabile pe baza unor planuri de 
management care să monitorizeze și să 
evalueze progresul către obiectivul principal - 
cel de conservare a biodiversității. Starea de 
conservare favorabilă a habitatelor și speciilor 
este însă și o chestiune de siguranță națională 
pentru că este indicatorul de sănătate al 
biosistemului din care umanitatea este parte 
integrantă. Depindem în mod fundamental de 
un mediu sănătos atât pentru resursele primare 
pe care acesta le oferă, cât și pentru bunăstarea 

noastră culturală și spirituală.
Implementarea unei silviculturi responsabile 
care să asigure un ecosistem forestier cât mai 
apropiat de natură este de asemenea un 
principiu de bază al viziunii noastre. Acest lucru 
presupune o rupere de logica orientată strict 
către profit economic în administrarea pădurii, 
și pune în centrul administrării silvice principiul 
multiplei valori a acesteia: mediu, economic, 
social și cultural. Lemnul este o importantă 
resursă naturală regenerabilă care trebuie să 
producă bunăstare atât pentru comunitățile 
locale, cât și pentru societate în ansamblul ei. 
Viitorul pădurilor din România poate fi strâns 
legat de dezvoltarea economică a țării,  prin 
încurajarea și susținerea procesării locale și 
superioare a lemnului, urmându-se practici 
responsabile, care să valorifice bogăția naturală 
pentru comunitatea de care aceasta aparține.
Toate principiile enumerate mai sus presupun 
schimbarea modului în care se practică 
silvicultura în România: conservare, îngrijire, 
regenerare înainte de toate pentru că doar un 
ecosistem forestier sănătos poate dărui mai 
mult, mai bine și pe termen mai lung.
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Primind foarte multe sesizări referitoare la tăieri de arbori, 
am realizat că mulți oameni sunt interesați de soarta 
pădurilor din România, dar că din lipsa informațiilor de 
specialitate aceștia sunt neputincioși în fața tăierilor 
masive. 
Prin acest ghid dorim să îi ajutăm pe cei care vor să se 
implice activ în protejarea pădurilor, pe cei care 
întâmplător dau peste o zonă despădurită și nu vor să 
treacă mai departe indiferenți. Ghidul  explică noțiuni 
silvice de bază pentru că deși la o primă vedere pare ușor 
să identificăm tipul unei tăieri, în fapt aceasta este o 
procedură complexă. Acest ghid este un prim pas, un 

instrument care arată indicii despre cum poți verifica 
legalitatea unei tăieri și îndeamnă la responsabilizare și 
acțiune. Ghidul cuprinde un model de sesizare către 
autorități, care să conțină informațiile necesare începerii 
unei investigații. Cu cât vor fi mai multe perechi de ochi 
informați în pădure, cu atât va fi mai greu pentru cei care 
vor să comită abuzuri să continue. 
Ghidul a fost elaborat cu sprijinul și contribuția voluntarilor 
noștri care l-au testat, l-au aplicat și l-au îmbunătățit pe 
parcurs, astfel încât să poată fi aplicat de oricine. 

Ghidul identificării transporturilor 
și tăierilor ilegale de lemn
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După trei ani de campanie derulată de 
Greenpeace împreună cu WWF pentru protejarea 
celor mai valoroase păduri de fag din țara 
noastră, rezultatul a fost pe măsură: opt situri de 
păduri virgine au fost propuse de autorități pentru 
a fi incluse pe Lista Tentativă a patrimoniului 
UNESCO. Acest demers reprezintă un pas 

semnificativ înainte pentru asigurarea protecției 
de termen lung a pădurilor seculare ale României. 
Păduri primare de fag din diferite zone ale țării vor 
avea un statut strict de protecție, fiind astfel 
protejate împotriva tăierilor și asigurându-se 
protecția biodiversității pe care o adăpostesc.

Pădurile virgine de fag:
mai aproape de recunoașterea 
UNESCO 
Irina Bandrabur, ofițer de presă

11©Thomas Einberger/ Greenpeace



În 2015 ne-am concentrat eforturile pentru a accelera 
tranziția sectorului energetic din România spre unul 
curat, cu surse regenerabile și eficiență energetică 
drept elemente de bază. Conform scenariului nostru 
de [R]evoluție Energetică, România poate produce, 
cu tehnologia disponibilă în prezent, 85% din 
necesarul energetic din surse regenerabile până în 
2050 - o oportunitate uriașă pentru dezvoltarea 
durabilă a țării.
În perioada actuală, mixul energetic al țării cuprinde 
surse de energie variate, ale căror ponderi pot fi 
aproximate astfel: hidroenergie – 30%, cărbune – 
30%, nuclear – 20%, gaz și regenerabile – 20%. O 
mare parte a capacității de producție pe cărbune are 
durata de funcționare depășită, prin urmare, o parte 
din unitățile învechite vor trebui, în curând, înlocuite. 
România are astfel oportunitatea de a alege o direcție 
de dezvoltare durabilă pentru propriul sector 
energetic. Soluția pentru viitor nu este să înlocuim 
termocentralele învechite cu alte termocentrale, 
fiindcă și cele noi ar fi tot poluatoare și tot ineficiente, 
și nici cu tehnologie nucleară, fiindcă aceasta nu 
corespunde nivelului de flexibilitate necesar în piețele 
de energie, este prea scumpă, riscantă și nu există 
soluții pentru gestionarea deșeurilor înalt radioactive. 

Prin urmare, Greenpeace susține tranziția țării către 
surse regenerabile de energie, iar pentru aceasta 
este nevoie de o strategie energetică vizionară și de o 
schemă de sprijin potrivită pentru un model durabil 
de dezvoltare.
În 2015, Greenpeace a continuat să activeze 
împotriva extinderii carierelor de lignit, aceasta 
presupunând defrișarea a sute de hectare de pădure, 
pierderea de teren agricol, gospodării și alte 
proprietăți. Poluarea aferentă cărbunelui a fost din 
nou în atenția campaniei Greenpeace, având drept 
punct focal situația cartierului Submaidane al orașului 
Turceni după inundația cu cenușă și apă provenite de 
la termocentrala aparținând Complexului Energetic 
Oltenia în 2013.
Nu în ultimul rând, 2015 a reprezentat un an 
important în lupta globală cu schimbările climatice: 
summitul climatic CoP 21, de la Paris, a adus în linie 
dreaptă negocierile pentru un nou acord global, care 
îl va succeda pe cel actual, adoptat la Kyoto. În cea 
de-a doua jumătate a anului, Greenpeace a derulat o 
serie de activități pentru aducerea temei climatice în 
atenția publicului, transmițând un mesaj clar: 
România trebuie să susțină adoptarea unui acord 
climatic ambițios pentru 2030.

Energie 
și schimbări climatice 
Ion Cepraga, coordonator de campanie
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Termocentralele pe 
cărbune trebuie să aplice 
cele mai bune tehnici 
disponibile pentru 
reducerea poluării
În vederea reducerii poluării aerului, Uniunea 
Europeană actualizează standardele de emisii pentru 
instalațiile industriale, inclusiv pentru termocentralele 
pe cărbune.
Cele mai bune tehnici disponibile stau la baza 
directivelor europene care obligă poluatorii să 
folosească cele mai performante instalații de 
reducere a poluării pentru a proteja mediul.
Cu toate acestea, rapoartele Greenpeace „Health 
and economic implications of alternative emission 
limits for coal-fired power plants in the EU” și „Smoke 
and Mirrors” arată lipsa de ambiție a Uniunii 
Europene privind valorile limită de emisie permise, 
care nu se  bazează cu adevărat pe cele mai bune 
tehnici disponibile la nivel internațional. Cel de-al 
doilea raport arată inclusiv că standardele propuse 
de UE drept cele mai bune disponibile sunt, în 
realitate, sub cele actuale ale Chinei. Greenpeace 
România a prezentat concluziile rapoartelor către 
Ministrul Mediului și către membrii din România ai 
grupului tehnic de lucru privind cele mai bune tehnici 
disponibile și așteptăm în continuare rezultatul – un 
test asupra nivelului de ambiție pe care Uniunea 
Europeană și România și-l propun în limitarea folosirii 
combustibililor fosili, obiectiv asumat la summitul 
climatic de la Paris. 

Diplomă de 
iresponsabilitate socială 
pentru poluator
La finalul anului 2013, o avarie la instalația de transport 
și stocare a cenușii aparținând termocentralei Turceni 
a dus la inundarea a 10 gospodării din cartierul 
Submaidane și a 15 hectare de teren agricol cu un 
amestec de apă, zgură și cenușă. 
În 2015, după ce termenul de ecologizare a zonei 
Submaidane a expirat pentru a treia oară, însă 
ecologizarea propriu-zisă nu a fost efectuată, am 
înmânat Complexului Energetic Oltenia drept „premiu” 
o clepsidră, simbolizând timpul scurs ireversibil prin 
întârzieri, precum și o diplomă de iresponsabilitate 
socială, pentru neglijența cu care îi tratează pe cei 
afectați de accidentul ecologic. Greenpeace continuă 
să pună presiune pe poluatori pentru a-și îndeplini 
obligațiile față de comunitățile afectate.
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În ultimii ani, energia termo (provenită din arderea 
cărbunelui în termocentrale) a avut dificultăți tot mai 
mari în funcționare, iar aceasta în principal din cauza 
prețurilor mari de producție a energiei, care nu fac față 
condițiilor de piață. Nivelul scăzut de eficiență a 
generării de electricitate pe cărbune este o problemă 
recunoscută de către toți oficialii implicați, indiferent de 
nivel – local sau central. O altă problemă a sectorului 
este uzura acută a echipamentelor și necesitatea 
efectuării unor investiții foarte mari pentru conformarea 
acestora la legislația privind emisiile.
Din aceste motive, o mare parte din blocurile 
energetice actuale pe cărbune vor trebui închise în 
următorii 10 ani. Drept consecință, și mineritul pentru 
obținerea cărbunelui aferent trebuie dimensionat 
conform evoluției în scădere a capacității de generare 
a energiei. Greenpeace consideră că sacrificiile pe 
care societatea le face pentru extinderea carierelor de 
suprafață sunt foarte mari – defrișări, exproprieri, 
degradarea permanentă a mediului, poluare etc. – și 
susține că mineritul de cărbune trebuie să fie eliminat 
treptat și deocamdată să se rezume strict la nevoile de 
consum reale ale blocurilor energetice funcționale în 
diversele orizonturi de timp. Cu alte cuvinte, 
considerăm inadmisibilă extinderea unor cariere în 
absența unor perspective realiste de folosire a 
cărbunelui extras în termocentralele românești. 
Exportul nu este o soluție acceptabilă, având în vedere 
sacrificiile făcute pentru obținerea acestui combustibil 

(de altfel, exportul de lignit nu este posibil din cauza 
costurilor ridicate de transport raportat la conținutul 
energetic scăzut al acestuia).
În 2015 am luptat împotriva unei inițiative legislative de 
acordare a banilor publici pentru exproprieri asociate 
extinderii carierelor de lignit. Am dezvăluit costurile 
ascunse și riscurile asociate acestei inițiative legislative 
și am prezentat concluziile Ministrului Economiei și 
Consiliului Concurenței. Pe lângă nedreptatea 
exproprierilor abuzive ce pun extinderea fără justificare 
economică deasupra bunăstării localnicilor, 
Greenpeace consideră inacceptabilă mutilarea naturii 
pentru și mai multă poluare: pe lângă defrișări sau 
distrugerea pânzei freatice, extinderea carierelor 
contribuie la agravarea schimbărilor climatice. 
Actul normativ a fost amânat temporar, pentru a fi 
adoptat la finalul anului 2015 și permite distrugerea a 
134 de gospodării cu bani de la bugetul de stat, în 
Runcurel, județul Gorj – devenit una dintre 
preocupările centrale ale campaniei Greenpeace.
O victorie importantă împotriva distrugerii mediului 
pentru cărbune a venit în 2015. Alături de colegii de la 
organizația Bankwatch România, am obținut anularea 
în primă instanță a acordului de mediu pentru 
defrișarea a 290 de hectare de pădure în vederea 
extinderii unor cariere de lignit în județul Gorj și am 
sesizat Comisia Europeană cu privire la cazurile de 
defrișare pentru extinderea carierelor de lignit.

Exproprieri 
pentru extinderea carierelor de lignit

14

©Cosmin Bumbuț / Greenpeace Romania



În luna iulie, am instalat un sistem fotovoltaic de 10 kW pe acoperișul școlii 
nr.1 din Rovinari, situată la câțiva metri de o stivă de cărbune. Proiectul face 
parte din campania Greenpeace de a susține tranziția către un viitor 
energetic bazat pe resurse regenerabile, cu impact negativ redus asupra 
mediului, sănătății si economiei, care în același timp să sprijine lupta 
împotriva schimbărilor climatice.
În contrast cu cărbunele – principalul poluator al aerului din Rovinari – 
sistemul fotovoltaic a fost oferit drept exemplu de dezvoltare durabilă 
pentru reprezentanții municipalităților din zonă, împreună cu informații 

despre sursele de finanțare disponibile pentru proiecte similare. De 
asemenea, am susținut o prezentare interactivă despre energia curată cu 
elevii școlii.
În prezent, instalația produce un sfert din necesarul de energie, dar 
momentan nu poate furniza energie electrică în sistemul național, ceea ce 
denotă limitările legislației din România. Greenpeace continuă să lucreze 
pentru stabilirea unui cadru legislativ care să permită o dezvoltare a 
regenerabilelor, inclusiv prin mecanisme care să faciliteze injecția lor în 
sistemul energetic. 

Energie din surse regenerabile
Panouri fotovoltaice pe școala din Rovinari
Alin Tănase, coordonator de campanie junior
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Conferința climatică de la Paris, din decembrie 2015, a 
oferit liderilor politici oportunitatea de a lua deciziile critice 
necesare pentru a păstra creșterea temperaturii medii la 
cel mult 1,5 sau 2 grade Celsius față de anul de referință 
1990. Anul 2015 a fost și cel mai călduros an din istoria 
înregistrărilor meteorologice, așadar imboldul semnării 
unui acord istoric a fost puternic. 
Peste tot în lume, organizații ale societății civile au cerut 
eliminarea combustibililor fosili a căror ardere este 
principalul responsabil de încălzirea alarmantă a climei și 
înlocuirea lor cu surse regenerabile de energie. Discuțiile 
au inclus expansiunea rapidă a sectorului energiilor 
regenerabile și creșterea substanțială a eficienței 
energetice, precum și modalități de transport 
sustenabile.
Înainte de summit, dar și pe parcursul acestuia, 
Greenpeace a derulat o serie de activități menite să 
atragă atenția asupra urgenței și gravității producerii 
schimbărilor climatice. În parteneriat cu Ambasada 

Franței și Institutul Cultural Francez am oferit publicului 
bucureștean, în avanpremieră, filmul „This changes 
everything”, bazat pe cartea autoarei canadiene Naomi 
Klein, care prezintă cazurile a 7 comunități, situate pe 5 
continente, care luptă împotriva supremației corporațiilor.
Pe durata summitului am produs și difuzat două 
flashmoburi de mobilizare pentru acțiune climatică, care 
au circulat online, pentru o plajă largă de public.
După summitul de la Paris, nu mai încape îndoială că 
viitorul nu e de partea combustibililor fosili, iar liderii 
mondiali au părut să conștientizeze, în al doisprezecelea 
ceas, necesitatea de a lua măsuri concrete pentru a limita 
schimbările climatice și efectele lor. Pentru Greenpeace, 
continuarea revoluției energetice, tranziția către un sistem 
bazat pe energie regenerabilă și independență 
energetică, precum și garantarea protecției factorilor care 
contracarează efectele schimbărilor climatice  - de 
exemplu păduri sănătoase - rămân prioritare.  

STOP schimbărilor climatice!
Mobilizare pentru CoP 21 Paris
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STOP schimbărilor climatice!
Mobilizare pentru CoP 21 Paris

Greenpeace România luptă pentru o 
agricultură benefică atât pentru planetă, cât 
și pentru oameni și pentru o hrană 
sănătoasă ce crește în ambianță cu natura, 
nu împotriva acesteia.
Însă actualul sistem alimentar este defect. 
Consumatorii nu mai au încredere în ceea 
ce mănâncă. Mulți agricultori se luptă cu 
sărăcia. Malnutriția și obezitatea sunt tot 
mai răspândite. Milioane de oameni 
continuă să flămânzească în lume în fiecare 
zi, cu toate că la nivel global sistemul agricol 
curent este unul supra-productiv. Folosirea 
excesivă a îngrășămintelor sintetice în 
agricultura industrială și răspândirea în 
exces a monoculturilor contribuie 
semnificativ la agravarea fenomenului 
schimbărilor climatice și degradarea 
mediului înconjurător. Greenpeace militează 
astfel pentru o tranziție accelerată către o 

agricultură ecologică, bazată pe principiile 
suveranității alimentare, ale respectării și 
conservării biodiversității, al respectului 
pentru fermier și pentru consumator. 
Agricultura ecologică, în care știința 
modernă se combină cu inovația, 
respectând natura și biodiversitatea, este 
pentru noi răspunsul la provocările 
sistemului agricol actual. 
În acest context, activitatea noastră  în 
2015 a constat în construirea de contacte 
cu mici fermieri români care produc hrană 
sau cresc animale în sistem ecologic. 
Întâlnirile au avut scopul de a înțelege 
problemele cu care se confruntă micul 
fermier ecologic și de a găsi căi de acțiune 
comune și alianțe pentru promovarea și 
facilitarea agriculturii ecologice și celei 
țărănești de scară mică în România.

Agricultură
sustenabilă
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De Ziua Internațională a Alimentaţiei am subliniat că agricultura ecologică şi 
susținerea producătorilor locali reprezintă soluţia pentru un viitor agricol 
durabil şi pentru o alimentație sănătoasă printr-un eveniment inedit pentru 
noi. Astfel, am organizat un târg de produse locale şi ecologice cu 
participarea fermierilor, o demonstrație culinară cu degustare cu produse 
locale și bio şi lansarea raportului „Cele 7 principii ale agriculturii ecologice” - 
un manifest pentru tranziția către o agricultură sănătoasă pentru om și 
planetă în același timp. 
Dezbaterea ”Dificultăți și oportunități ale agriculturii ecologice”, ce a însoţit 
lansarea raportului, a adus în faţa fermierilor locali, dar şi a publicului prezent 
la eveniment, principiile recunoscute de Greenpeace ca fiind nucleul 

schimbărilor ce trebuie făcute în ceea ce privește sistemul alimentar. 
Greenpeace sprijină ideea unei lumi în care lanțul alimentar este controlat de 
consumatori și fermieri, nu de corporații, fapt ce ar contribui la dezvoltarea 
rurală și la lupta împotriva sărăciei și a foametei. E nevoie de producție 
alimentară și recolte mai inteligente, bazate pe susţinerea şi respectarea 
biodiversităţii, fără utilizarea de îngrăşăminte sau pesticide chimice, care 
afectează atât solul, apa și ecosistemele, cât şi sănătatea umană. Nu în 
ultimul rând, agricultura ecologică a fost promovată ca model care susține 
rezistența sistemului alimentar la schimbările climatice, și care oferă 
fermierilor siguranță în vremuri nesigure: o agricultură diversă determină și o 
diversitate a veniturilor. 

Ziua Internațională a Alimentației
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Anul 2015 a reprezentat un nou început pentru 
Greenpeace România în ceea ce privește 
voluntariatul. Motivul principal a fost 
reîmprospătarea echipei Greenpeace, inclusiv 
prin doi noi coordonatori de voluntari, dar și cea 
a rețelei de voluntari printr-o recrutare dedicată 
activității noastre de protecție a pădurilor.

A urmat o perioadă de tranziție în 
care ne-am cunoscut unii pe alții 
și am descoperit împreună ce 
înseamnă „spiritul Greenpeace”. 
Prima mobilizare mare a anului a 
fost participarea la protestele de 
stradă pe tema Codului Silvic, iar 
curtea de la sediu a devenit spațiu 
deschis atât pentru activiștii noștri 
cât și pentru alte ONG-uri pentru 
a-și picta propriile mesaje.

După o perioadă însemnată de 
planificări și pași birocratici, în 2015 
am reușit finalizarea unui proiect 
frumos din cadrul campaniei de 
energie: instalarea panourilor solare 
pe școala din orașul Rovinari, una 
din comunitățile cele mai afectate 
de activitatea termocentralelor pe 
bază de cărbune. Copiii de la 
școală au fost încântați de proiect și 
de interacțiunea cu voluntarii noștri.

Un proiect special l-a reprezentat și expoziția fotografică a artistului 
rus Leonid Tișkov care  aduce la lumină diverse probleme de mediu 
din țară. Amprenta sa o reprezintă „Luna”, o lună de 1,5 m luminată 
din interior pe care Tișkov o poartă cu el prin lume și o plasează în 
locurile despre care vrea să spună o poveste, ca și cum Luna a 
coborât pe Pământ pentru a le aminti oamenilor despre lucrurile 
însemnate. A reprezentat o completare poetică a acțiunilor noastre de 
zi cu zi ca activiști de mediu, iar voluntarii noștri l-au ghidat pe Tișkov 
și a sa Lună în descoperirea României și a problemelor ei de mediu.

Voluntariat 
și implicare

2015 a reprezentat, de asemenea, și COP21 
de la Paris, summitul climatic de importanță 
globală. Cum nu puteam să nu marcăm 
momentul, voluntarii noștri au defilat în 
București cu echipament de plajă într-un 
flashmob de susținere a evenimentului de la 
Paris, pentru a atrage atenția asupra 
schimbărilor climatice, care nu cunosc granițe.

„Am făcut parte din echipa care l-a 
însoțit pe artistul rus Leonid Tișkov 
prin România, în locuri cu probleme 
de mediu marcante, pe care le-a pus 
într-o „lumină” nouă. M-am bucurat 
să pot contribui la acest proiect și 
mi-am dat seama cât de important 
este să comunici o problemă într-un 
fel nou, creativ, pentru a trezi 
conștiințe.” - Cristian, voluntar
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Vladimir Proca
coordonator de voluntari

Alina Bogdan
coordonator de evenimente



Anul s-a încheiat cu prima acțiune în teren a voluntarilor care s-au înscris alături 
de noi în campania împotriva tăierilor abuzive de pădure: doi voluntari din 
Brașov au utilizat Ghidul identificării tăierilor și transporturilor ilegale de arbori 
elaborat de Greenpeace și au înaintat o sesizare legată de o tăiere suspectă 
identificată de ei în pădurea Bogății din apropiere de Brașov. Aceasta s-a 
dovedit a fi prima victorie a ghidului voluntarilor: autoritățile au confirmat 
ilegalitatea tăierii și au aplicat măsuri contravenționale firmei care executa 
lucrările și au sancționat personalul silvic responsabil. Cu acest gând și cu 
planurile de popularizare a Ghidului voluntarului continuăm către un 2016 și mai 
activ.

Patrula Pădurii 
în acțiune

„De multe ori, când dai peste o tăiere de arbori 
prin pădure, prima reacție este frustrarea și 
furia, că nu știi cum să îți dai seama dacă un 
arbore a fost tăiat legal sau ilegal din pădure. 
Mă bucur că acum există un Ghid pe care îl 
poți consulta, ca să poți prelua niște indicii și să 
faci o sesizare. Sper să îl consulte cât mai mulți 
oameni preocupați de această problemă.” - 
Vasile, Voluntar

Din 2015, am început să primim practicanți în 
biroul Greenpeace din București, care lucrează 
alături de noi la campanii de mediu, având 
astfel o primă experiență de lucru în mediul 
non-guvernamental. 

Anastasia a fost alături de noi ca intern în 
vara anului 2015. A lucrat cu fiecare membru 
al echipei la proiecte mai mici și s-a implicat 
în toate campaniile organizației. 

„Cel mai mult am lucrat pentru campania de 
salvare a pădurilor, care m-a entuziasmat 
foarte mult. Am avut sarcini diverse, din care 
am învățat foarte multe lucruri noi, de la 
aspecte de specialitate, de exemplu cum să 
te adresezi unei instituții, la organizarea unei 
ședințe sau a unui eveniment. M-a bucurat 
faptul că am putut îmbina o experiență de 
lucru cu sprijinul pentru natură.”

Internship
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Internship

Greenpeace este prezentă în peste 55 de țări din 
Europa, America de Nord și de Sud, Asia, Africa și 
Pacific. Pentru a-și păstra independența, 
Greenpeace nu acceptă donații de la guverne sau 
corporații, bazându-se exclusiv pe contribuții de la 
donatori individuali și granturi de la fundații 
independente.
Biroul Greenpeace din România face parte din 
Greenpeace Europa Centrală și de Est, al cărui sediu 
central se află la Viena. Fiind o organizație 

internațională, toate birourile Greenpeace adaptează 
obiectivele globale și le traduc în campanii locale, 
pentru a avea impact sporit. 
Greenpeace Europa Centrală și de Est se ocupă de 
strângerea de fonduri pentru birourile din întreaga 
regiune, inclusiv pentru România. În România 
activitatea de fund-raising se limitează la donații 
on-line, redirecționarea a 2% din impozitul pe venit 
și achiziționarea de produse din Greenpeace Shop. 

Resurse 
financiare 

Venituri Suma
(euro)

Cheltuieli Suma
(euro)

Fonduri Greenpeace CEE 
(Europa Centrală și de Est)

Grant European Climate 
Foundation

Donații

2% România

Vânzări de produse 
Greenpeace Shop

Total

251.039

51.000

965

942

82

304.028

Protejarea pădurilor

Agricultură sustenabilă

Energie

Evenimente și alte 
campanii

Media

Total
Operaționale

39.362

21.154

67.395

49.193

26.505

298.552
94.943
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Greenpeace în 2015 
momente-cheie Greenpeace la nivel global 
și în regiunea Europei Centrale și de Est
Greenpeace este o organizație internațională, prezentă în peste 50 de țări din toată 
lumea. Iată câteva dintre cele mai răsunătoare succese din acest an.

Compania Shell a anunțat în 2015 că își 
va sista forajul de petrol în zona arctică, 
argumentând că operațiunea  nu merită 
costurile ridicate pe care le presupune. 
Dată fiind valoarea inestimabilă a 
habitatelor și ecosistemelor neatinse de 
intervenții umane din zona arctică, 
precum și vulnerabilitatea acestei zone în 
cazul unui accident de foraj, retragerea 
Shell reprezintă o victorie substanțială 
pentru Greenpeace, ca urmare a 
eforturilor susținute pe această temă de-a 
lungul ultimilor ani.  

Shell renunță 
la forajele
din zona arctică

Coaliția „S.O.S Adriatica”, în care Greenpeace joacă un rol principal, a creat o 
presiune publică extinsă în vara anului 2015 pentru păstrarea patrimoniului 
natural și turistic imens al Mării Adriatice. În urma presiunii, companiile Marathon 
Oil și OMV – care dețineau cel mai mare număr de concesiuni pentru exploatarea 
petrolului în Marea Adriatică au hotărât să se retragă din această zonă.

“S.O.S. Adriatica”: 
Companiile petroliere 
OMV și Marathon Oil lasă 
deocamdată neatins 
paradisul Adriatic
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În urma unei campanii Greenpeace, guvernul a decis să 
se ocupe de butoaiele cu substanțe chimice periculoase 
de la Budapest Chemical Works, un sit industrial 
contaminat. De-a lungul anilor, substanțele chimice 
toxice s-au infliltrat și au contaminat solul și pânza 
freatică. De aceea, Greenpeace a testat mostre de ouă 
de găină din zonă, iar analizele au arătat prezența unui 
nivel de DTT peste limita legală. Greenpeace a informat 
autoritățile despre rezultatele studiului și a cerut 
autorităților să intervină imediat pentru decontaminarea 
solului și apei și pentru monitorizarea zonei.

Ecologizarea 
sitului Budapest 
Chemical Works

În Indonezia au început să se arate roadele anilor de 
campanie derulată pentru a pune capăt distrugerii pădurilor. 
Cea mai mare companie producătoare de celuloză și hârtie 
din Indonezia și unele dintre cele mai mari companii care 
produc și comercializează ulei de palmier au promis să 
adopte practici pentru descurajarea despăduririlor (de 
exemplu, să aleagă furnizori care nu sunt asociați cu tăieri 
ilegale de arbori). Această victorie a venit după ce sute de 
mii de susținători Greenpeace au acționat pentru a 
determina branduri recunoscute precum Nestlé, Unilever, 
P&G și Mattel să nu mai cumpere produse care contribuie la 
distrugerea pădurilor. 

APP, gigantul producător 
de hârtie și celuloză, 
pune capăt despăduririlor Parlamentul norvegian a votat unanim 

pentru ca Fondul Norvegian Guvernamental 
de Pensii să clasifice drept investiții 
inacceptabile achiziția de acțiuni la 
majoritatea companiilor implicate în 
mineritul și arderea cărbunelui. Decizia de a 
redirecționa investițiile dinspre industria 
cărbunelui reprezintă încununarea eforturilor 
derulate de Greenpeace și alte organizații 
neguvernamentale si este un semn 
încurajator că factorii de decizie încep, în 
sfârșit, să își asume responsabilitățile față 
de oameni și planetă.

Norvegia spune
NU cărbunelui
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Greenpeace a derulat o campanie în 
Austria pentru o implementare adecvată a 
noilor reglementări UE cu privire la 
interzicerea cultivării de organisme 
modificate genetic. După o campanie 
intensă și o strânsă cooperare între 
organizații de mediu, legea s-a îmbunătățit 
și acum este posibilă interzicerea 
OMG-urilor la nivel național, dacă toate 
regiunile se pun de acord în cadrul unei 
comisii din consiliul din care fac parte și 
organizațiile neguvernamentale. 

Susținătorii campaniei Detox au sărbătorit o uriașă victorie 
prin votul statelor membre ale Uniunii Europene pentru 
interzicerea substanței toxice NPE (etoxilat de nonilfenol, 
substanță care provoacă dezechilibre hormonale), 
prezentă în textile importate în UE. Această decizie închide 
o breșă comercială care permitea intrarea pe piața UE a 
hainelor care conțin niveluri periculoase de NPE, deși în 
producția regională substanța este interzisă.

Substanțe chimice toxice 
interzise în importurile 
de textile ale UE

În ciuda anilor de eforturi și presiune din partea 
corporațiilor în favoarea culturilor modificate 
genetic, cetățenii europeni și unele guverne 
progresive (nu și cel român) au obținut o 
victorie majoră: 17 țări (printre care și Ungaria, 
Austria și Polonia) și 4 regiuni europene au 
ales să interzică culturile modificate genetic pe 
teritoriul lor. Această victorie dă speranță 
oamenilor din alte colțuri ale lumii care se 
confruntă cu agricultura chimică, industrială, 
de scară largă – și culturile modificate genetic 
care o favorizează. 

Europa refuză din 
nou organismele 
modificate genetic
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Fii voluntar!
Greenpeace s-a înființat datorită unor oameni 
devotați care au crezut în puterea schimbării. Te 
poți alătura echipei de voluntari și poți contribui 
pentru ca obiectivele noastre să fie cât mai aproape 
de realizare.

Implică-te virtual!
Fii conectat la informația care îți permite să și 
schimbi ceva în jur. Nu ignora apelurile la petiții, 
marșuri de protest, solicitări către autorități. Cu un 
singur clic chiar poți mișca lucrurile. 

Greenpeace CEE România
Calea Șerban Vodă, nr. 176,
Sector 4, Bucureşti
Tel./Fax: +40 31 435 57 43
Contact: info.romania@greenpeace.org
www.greenpeace.ro
Facebook: Greenpeace România
Twitter: GreenpeaceRO
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Cu sediul internațional la Amsterdam, Greenpeace este prezentă în 
peste 50 de țări și are peste 3 milioane de susținători în întreaga lume. În 
România, organizația este prezentă din anul 2007, face parte din 
prezența Greenpeace în Europa Centrală și de Est, o regiune unde 
impactul campaniilor derulate este în continuă creștere. 


