


Greenpeace este o organizaţie internaţională independentă, prezentă în peste 40 
de ţări din întreaga lume, care acţionează pentru a schimba atitudini şi comporta-
mente, 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.

În România, organizația Greenpeace a derulat în anul 2011 următoarele campanii:

Energie nucleară  Schimbări climatice

  [R]evoluția Energetică    Roșia Montană

Protejarea Pădurilor  Substanţe Toxice
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4 ianuarie 2011: Greenpeace acționează în instanță Ministerul Economiei pentru alocarea 
ilegală de fonduri în vederea extinderii centralei nucleare de la Cernavodă.
Greenpeace a atacat în instanță hotărârea de guvern (HG 691/2008 pentru completarea HG 
643/2007) prin care se aprobă strategia de selectare a investitorilor pentru realizarea 
unităților 3 și 4 de la Centrala Nuclear-Electrică Cernavodă. Această hotărâre este nelegală 
întrucât acordă garanții �nanciare de stat și fonduri bugetare unei societăți comerciale, 
pentru realizarea unei investiții private. Fondurile respective însumează 1,15 miliarde 
de euro, dintre care: 350 milioane euro sunt fonduri bugetare producerea de apă grea, 800 
milioane euro alocate din Fondul Național de Dezvoltare, iar 220 de milioane euro au fost 
plani�cate drept împrumuturi ale Nuclearelectrica S.A., garantate de stat. Aceste �nanțări 
încalcă art.107 din Tratatul UE. Acest caz a fost sesizat de Greenpeace la Comisia Europeană.

30 ianuarie: Trei mari investitori renunță la proiectul de la Cernavodă
Proiectul centralei nucleare de la Cernavodã, unde Ministerul Economiei și Comerțului 
dorește construirea reactoarelor 3 și 4, a rãmas fãrã trei investitori importanți: GDF Suez, 
RWE și Iberdrola. Anul trecut, și compania CEZ s-a retras din același proiect, din care deținea 
o participație de 9,15%. GDF Suez, RWE și Iberdrola, împreună cu alți investitori 
internaționali, au fost parteneri cu SN Nuclearelectrica SA încã din 2008 în acest proiect. 
Companiile construiesc, în schimb, parcuri eoliene de peste 2.000 de MW în România.

15 martie 2011: Greenpeace a sesizat Comisia Europeană în cazul Mioveni 
Organizația a cerut Comisiei să intervină pentru reducerea producției de combustibil 
nuclear la capacitatea anului 2003 până la realizarea evaluării de mediu.
Pe plan local, Greenpeace a continuat și în 2011 demersurile la nivel juridic pentru 
accesarea informațiilor de interes public în cazul Fabricii de Combustibil Nuclear, precum 
și pentru anularea autorizației de mediu a acesteia. Aceste cauze se a�ă încă în curs 
de soluționare.

18 martie: Comemorarea victimelor cutremurului din Japonia
În semn de solidaritate față de poporul japonez, echipa Greenpeace a eliberat lampioane 
pe râul Dâmbovița, în București, pentru comemorarea celor pieriți în dezastru.
Criza nucleară de la Fukushima este al doilea cel mai mare dezastru de acest fel după 
accidentul de la Cernobîl. Pe 11 martie 2011 a avut loc un cutremur puternic în largul 
coastelor Japoneze, care a dus la producerea unui val tsunami. Acesta a afectat puternic 
centrala nucleară de la Fukushima.



11 aprilie: Seminar despre energia nucleară în București
La Centrul pentru Activități Recreative și Inovare Ocupațională din București, a avut loc 
un seminar cu tema: „Anul Mondial al Științei și Tehnologiei Nucleare”. Activiștii 
Greenpeace au întâmpinat elevii participanți după terminarea seminarului și le-au oferit 
materiale informative despre siguranța energiei nucleare și le-au prezentat alternativa 
și avantajele energiei regenerabile.

14 aprilie: Greenpeace dezvăluie lista localităților propuse pentru amplasarea unei noi 
centrale nucleare în România
Activiștii Greenpeace au demonstrat împotriva construirii unor noi reactoare nucleare 
pe teritoriul României. Aceștia au prezentat publicului o hartă cu cele 102 localități 
propuse pentru amplasarea celei de-a doua centrale nucleare și au expus un zid comemo-
rativ cu denumirile localităților. Protestul a fost întrerupt de către forțele de ordine, 
iar toți activiștii Greenpeace au fost arestați.

26 aprilie: Expozițiile Greenpeace marchează 25 de ani de la tragedia Cernobîl
Pentru a readuce în atenția populației accidentul nuclear de la Cernobîl și pericolul 
pe care îl reprezintă energia nucleară, voluntarii Greenpeace au organizat evenimente 
și expoziții fotogra�ce în București, Alba Iulia, Arad, Iași, Bacău, Timișoara.

12 mai:  Greenpeace câștigă procesul intentat Romag Prod, singurul producător 
de apă grea din țară
Tribunalul București a acordat câștig de cauză organizației Greenpeace România, 
într-un proces intentat în august 2010 Romag Prod, unicul producător de apă grea 
din țară, pentru acces la informații de interes public. Pronunțată în mai 2011, soluția 
tribunalului obligă Romag Prod să furnizeze organizației Greenpeace informațiile 
solicitate în legătură cu cantitățile de apă grea produse și comercializate, 
sub sancțiunea plății unor penalități de 100 lei/zi de întârziere.

19-21 septembrie: Comitetul de la Aarhus: statul român este chemat la audieri
Greenpeace România a trimis o plângere către Comitetul de la Aarhus, prin care 
contestă decizia și procedurile guvernamentale de construire a unei noi centrale 
nucleare în România. În luna septembrie au avut loc audierile la sediul Comisiei, 
care a acceptat plângerea și a demarat o investigație în acest sens.



Schimbările climatice

Schimbările climatice reprezintă cea mai mare ameninţare asupra mediului 
înconjurător cu care se confruntă umanitatea. Calotele glaciare se micşorează de la an 
la an iar fenomenele meteo extreme sunt din ce în ce mai frecvente. Schimbările 
climatice afectează deja ecosistemele şi pun în pericol vieţile a milioane de oameni,  
din �ecareţară, de pe �ecare continent. Este esenţială schimbarea formei de 
producere şi utilizare a energiei - sectorul cu cele mai multe emisii de gaze cu efect de 
seră.
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. 

Strategia energetică națională pentru perioada 2007 - 2020
Guvernul român a adoptat Strategia energetică națională pentru anii 2007-2020 
fără a realiza, așa cum impune legislația internațională, evaluarea de impact asupra 
mediului. Considerând acest fapt drept o încălcare gravă a dreptului comunitar, 
Greenpeace a reclamat cazul atât instanțelor naționale, cât și Comitetului de la Aarhus 
și Comisiei Europene. La acest moment, cazul strategiei energetice naționale se a�ă 
încă în stadiu de soluționare, în cadrul forurilor menționate.

22 aprilie: Expoziția „Politizarea ecologiei - ecologizarea politicii ”
Cu ocazia Zilei Pământului, Greenpeace a inaugurat expoziția cu titlul Politizarea 
ecologiei -  ecologizarea politicii, aducând în atenția publicului zece lucrări gra�ce 
pe teme de mediu, realizate de Arh. Cristian Maimăduc. Evenimentul marchează 
lansarea Campaniei pentru combaterea schimbărilor climatice  a organizației 
Greenpeace România. Pasajul subteran din Piața Universității a găzduit expoziția 
timp de două săptămâni.

24 iunie: Greenpeace a adus încălzirea globală în atenția bucureștenilor
Cei care au vizitat Parcul Cișmigiu în intervalul 21 - 29 iunie, au putut vedea expoziția 
amplasată de Greenpeace România pentru a atrage atenția asupra încălzirii globale, 
materiale realizate cu sprijinul agenției Saatchi & Saatchi.



5 iulie: Enel, nu investi în poluare!
Mai mulți activiști Greenpeace au cerut companiei de energie Enel să abandoneze 
construirea termocentralei pe cărbuni de lângă municipiul Galați.  Aceștia au adus 
în fața sediului din București al companiei, turbine eoliene, pentru a susține energia 
curată, iar pe bannerul lor se putea citi „Enel, nu investi în poluare!”. Protestul a fost 
întrerupt de către Jandarmerie, iar toți activiștii participanți au fost arestați. Firma 
italiană a ales să construiască în România o centrală în care să utilizeze cărbuni 
importaţi din Ucraina, iar energia produsă să meargă la export. Un alt motiv de 
protest a fost angajamentul Enel pentru �nanţarea reactoarelor 3 şi 4 de la 
Cernavodă. Patru alţi investitori europeni au abandonat acest proiect riscant, iar unii 
dintre aceştia investesc deja în proiecte de energie regenerabilă în România. 

22 septembrie: Ziua  Internațională fără Mașini
Cu ocazia Zilei Internaționale Fără Mașini, Greenpeace s-a alăturat marșului 
bicicliștilor, organizat în Bucureşti. Bicicliştii au pornit din parcul Tineretului şi au 
continuat pe traseu, până la Piaţa Victoriei. 
Prin acest eveniment Greenpeace a atras atenţia asupra poluării provocate de maşini 
şi a încurajat cât mai multe persoane să aleagă mijloace de transport mai puţin sau 
deloc poluante. 

24 septembrie: O zi de protest împotriva încălzirii globale – eveniment marcat 
în București de Greenpeace
În această zi au avut loc peste 2.000 de evenimente în peste 175 de țări, în cadrul 
inițiativei „Moving Planet” – o zi pentru trecerea de la combustibilii fosili la energia 
regenerabilă, organizată de 350.org în parteneriat cu Greenpeace și alte ONG-uri de 
mediu. În București, activiștii Greenpeace s-au alăturat mobilizării globale printr-un 
apel la folosirea energiei verzi ca alternativă care nu afectează mediul. Folosirea 
combustibililor fosili în energie şi transport este principalul factor care ampli�că 
efectul de seră. Acesta este determinat de creşterea emisiilor de gaze cu efect de seră 
în atmosferă, ceea ce duce la schimbările climatice, ale căror efecte se manifestă deja 
pe tot globul. 
Greenpeace  militează pentru înlocuirea treptată a combustibililor fosili cu surse 
regenerabile de energie, precum energia eoliană, solară, geotermală şi altele. 



Această campanie propune un plan global pentru un viitor economic sustenabil,  
un viitor bazat, în principal, pe energie regenerabilă. Este foarte importantă de�ni-
tivarea 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.

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.

21 octombrie: 20 de �rme și organizații din România sprijină inițiativa Greenpeace 
„Europa 2050: 100% energie regenerabilă”
În contextul în care  Uniunea Europeană elaborează un ghid pentru sectorul 
energetic, având drept orizont anul 2050, care cuprinde diferite scenarii pentru 
asigurarea energiei pe continent, Greenpeace, împreună cu Consiliul European 
pentru Energie Regenerabilă (EREC) și cu Forumul pentru Energie Regenerabilă 
al Parlamentului European (EUFORES), au inițiat o declarație de susținere a unei 
viziuni bazate pe 100% energie regenerabilă.

Pe site-ul www.100percentrenewables.eu au fost publicate adeziunile �rmelor, 
organizații,lor autorităților și politicienilor care susţin iniţiativa şi care sunt  
menţionate cu numele sau cu sigla. Până acum sute de companii, organizații, 
politicieni, orașe și regiuni susțin deja această inițiativă, 
dintre care 20 sunt din România.

Campania [R]evoluţia Energetică



În prezent, o companie româno-canadiană, Roșia Montană Gold Corporation, 
intenţionează să deschidă o uriașă mină de aur folosind cianura în tehnologia 
de extracție, în apropiere de Roșia Montană, o localitate din Transilvania. Un sat, 
patru dealuri, biserici și cimitire, împreună cu întreg centrul istoric și ruinele cetății 
Alburnus Maior și vestigiile romane ar urma să �e dizolvate în cianură în decurs 
de 15-17 ani. 

215 de milioane de tone de minereu ar urma să �e procesate de mai multe sute 
de tone de cianură. Ca produs rezidual al exploatării, 215 milioane de tone de nămol 
toxic vor � generate și stocate într-o vale protejată de un baraj înalt de 185 de metri. 
Iazul de decantare ar acoperi aproximativ 200 de hectare, însă proiectul nu cuprinde 
nici un plan pentru izolarea acestuia la bază. Acest lucru înseamnă că nămolul toxic 
va polua nu doar aerul, ci și apele subterane și de suprafață. 

Mai mult, după exploatarea minieră care va dura 16 ani în Roșia Montană, România 
va rămâne doar cu un dezastru ecologic, valori culturale inestimabile distruse și un iaz 
de sute de hectare de steril contaminat cu cianură. În consecință, generațiile viitoare 
ar urma să poarte această povară timp de decenii de-acum înainte. Deșeurile toxice 
care rezultă din exploatare vor reprezenta o amenințare pentru mediul înconjurător 
timp de secole. De asemenea, impactul inundațiilor este greu de estimat. Nimeni 
nu poate estima cu precizie efectele unei furtuni torențiale în contextul 
în care efectele schimbărilor climatice se fac deja simțite. 

Mai mulți oameni de știință susțin că proiectul va afecta mediul și va distruge 
patrimoniul cultural unic. De asemenea, Academia Română se opune proiectului. 
Mineritul pe bază de cianură nu se poate desfășura în condiții de siguranță deplină.
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.

În anul 2011, campania Greenpeace a continuat acțiunile în instanță, o parte dintre 
acestea �ind începute în 2010, demarate în urma unor investigații. Organizația 
are 12 acțiuni în instanță pe această temă.                

Roșia Montană



Campania pentru eliminarea substanţelor toxice

Substanțele chimice toxice din mediul înconjurător amenință râurile, lacurile, aerul, 
solul și oceanele, iar mai devreme sau mai târziu vor afecta oamenii și viitorul tuturor.
Mediul înconjurător şi sănătatea umană la nivel global sunt ameninţate de producţia, 
comercializarea şi utilizarea multor substanţe chimice de sinteză.
Cu toate acestea, industria chimică continuă să producă mii de compuşi chimici anual, 
în multe cazuri acestea nu sunt testate deloc sau sunt evaluate super�cial, iar 
impactul lor asupra oamenilor şi a mediului nu este pe deplin înţeles.
Campania Greenpeace împotriva substanţelor toxice este orientată spre reducerea şi 
eliminarea acestora, atât la nivel industrial cât şi al vieţii de zi cu zi. 

10 februarie: Greenpeace acționează în instanță Ministerul Mediului pentru acces 
la informații – România are peste 1.000 de situri contaminate cu substanțe toxice
Ministrul Mediului a declarat în presă că în România sunt inventariate 1.300 de situri 
contaminate cu substanțe toxice, veri�cate și monitorizate de Garda de Mediu. 
Greenpeace a solicitat Ministerului Mediului lista detaliată a acestor locații. În primă 
fază ni s-a comunicat că de fapt această listă nu este încă �nalizată, iar ulterior 
ni s-a refuzat accesul la informații de interes public pe acest subiect. Greenpeace 
a formulat o plângere prealabilă pentru suspendarea procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului în ceea ce privește Strategia Națională de Gestionare 
a Siturilor Contaminate și a intentat un proces Ministerului Mediului.

4 noiembrie: Deșeuri suspecte la Roșia Montană
Echipa Greenpeace a primit sesizări referitoare la existența unor deșeuri depozitate 
necorespunzător în zona localității Roșia Montană. Greenpeace a investigat acest caz 
și a efectuat o cercetare pe teren, prelevând și probe din materialele respective. 
Potrivit Gărzii de Mediu, lângă satul Corna, pe amplasamentul haldei de steril Mănești 
sunt depozitați saci de plastic cu probe martor rezultate din foraje. Sacii sunt 
depozitați pe o suprafață de 10.000 mp., lucrările de cercetare au acord de mediu 
și �șe tehnice.



Pădurile seculare se a�ă în criză în toată lumea. Ultimele rămăşiţe ale pădurilor 
neexplorate oferă adăpost pentru milioane de animale şi reprezintă raiul diversităţii 
naturale în termeni de specii de plante şi animale. 

În România, campania de protejare a pădurilor vizează următoarele aspecte:

Tăierile ilegale de pădure
Timp de 6 luni, Greenpeace România a realizat o investigație în domeniul defrișărilor 
de pădure din România. Astfel, Greenpeace a identi�cat peste 30.000 de cazuri 
de tăieri ilegale, înregistrate de către autoritățile locale.

Protejarea pădurilor valoroase de fag
România deține cea mai mare suprafață de pădure de fag din arealul euro-asiatic – 
aproximativ 2.000.000 ha., care reprezintă peste 30% din suprafața împădurită a țării. 
Pe teritoriul României, pădurile de fag s-au extins acum aproximativ 3.000 de ani 
și cuprind anumite specii rare, endemice (printre care și specii ocrotite: mierea-ursului, 
crucea voinicului, brusture negru), care imprimă o notă regională distinctă. 
Greenpeace a demarat o campanie pentru includerea acestor păduri valoroase de fag 
în patrimoniul UNESCO. În perioada 1929-2004, suprafața pădurilor de fag și amestec 
de fag, s-a redus cu circa 400.000 ha, adică cu 20 %, iar agresiunea continuă, de aceea 
este foarte importantă protejarea lor. 

30 iunie: „Kronospan copacii i-a tăiat, aerul l-a poluat, dar ministrul l-a premiat?!”
Activiștii Greenpeace au protestat în fața Ministerului  Mediului pentru a critica  
decizia acestuia de a premia o companie a cărei activitate dăunează direct mediului. 
Ministrul Mediului și Pădurilor, László Borbély, a premiat marți, 28 iunie 2011, compa-
niile câștigătoare din ediția 2011 a Green Business Index, în cadrul Galei desfășurate 
în parcul Herăstrău din Capitală. Kronospan este unul dintre cei mai mari producători 
de PAL din Europa. În compoziția adezivilor care sunt folosiți la fabricarea PAL-ului 
și MDF-ului intră și formaldehida, o substanță cancerigenă care prezintă un pericol 
pentru oameni și mediu.

30 noiembrie: Greenpeace lansează campania pentru includerea pădurilor 
valoroase în UNESCO
Greenpeace a inițiat o campanie pentru includerea celor mai valoroase păduri din 
România în patrimoniul mondial UNESCO. În lume, 14 alte țări au reușit să protejeze 
astfel păduri valoroase.

Campania de protejare a pădurilor



Pe 25 iunie 2011, Comitetul pentru patrimoniul mondial UNESCO a inclus cinci dintre 
cele mai valoroase păduri de fag ale Germaniei pe lista de Patrimoniu Mondial. 
Germania s-a alăturat astfel Slovaciei și Ucrainei care au reușit să includă pădurile 
seculare în patrimoniul UNESCO încă din anul 2007. Recomandarea UNESCO este 
ca și alte țări care dețin păduri valoroase similare să inițieze acest demers pentru 
obținerea unei regiuni forestiere seculare protejate, inclusă în patrimoniul mondial. 
După ultima eră glaciară pădurile de fag s-au extins pe tot teritoriul Europei, aici 
întâlnind condiții favorabile. Astfel de păduri seculare de fag și amestec de fag, 
mai există și în România, Bulgaria, Austria, Slovenia, Croația, Polonia, Albania, 
Macedonia, Bulgaria (zona ilirico-balcanică), Italia, Grecia, Franța și nordul Spaniei.

4 noiembrie: Plângere prealabilă către Agenția de Protecție a Mediului Gorj
Greenpeace a formulat o plângere prealabilă către APM Gorj împotriva acordului de 
mediu privind proiectul „Scoatere din circuitul silvic (inclusiv defrișarea) a suprafeței 
de 50,89 ha, din UP II Valea cu Apă”. Acest proiect face parte dintr-un demers 
mai amplu, de extindere a unei cariere de cărbune. Acordul de mediu se referă doar la 
defrișarea pădurii, ne�ind analizat impactul extinderii carierei. De asemenea, printre 
alte nereguli, nu sunt prevăzute măsurile de compensare a defrișărilor, nu are la bază 
un raport de impact asupra mediului, iar consultările cu publicul nu au fost efectuate 
în mod corespunzător. APM Gorj a respins plângerea prealabilă.  Greenpeace a dat 
în judecată APM Gorj și Societatea Națională a Lignitului „Oltenia” S.A.

13 decembrie: Tăieri ilegale în Retezat
În urma unor investigații pe teren, Greenpeace a solicitat Ministerului Mediului 
și Pădurilor, Regiei Naționale a Pădurilor (Romsilva) și Academiei Române controale pe 
teren și aplicarea sancțiunilor care se impun, precum și raportul în urma investigației 
pe teren, referitor la defrișările de pădure din Parcul Național Retezat, zona Râu Șes. 
De asemenea, întrucât �ecare cetățean are dreptul la un mediu curat, aspect care este 
asigurat în mare parte de bunăstarea pădurilor țării, Greenpeace a solicitat informații 
referitoare la situația viitoarelor tăieri plani�cate (amenajamentele pe 10 ani). 
Instituțiile care trebuiau să ofere aceste informații de interes public au refuzat să facă 
acest lucru și au fost acționate în instanță (Ministerul Mediului și Pădurilor și Romsilva)



Lunar, primim zeci de sesizări din partea cetățenilor care ne semnalează diferite 
probleme locale de mediu, asupra cărora intervenim, în funcție de resursele disponi-
bile, întrucât organizația noastră nu acceptă fonduri decât de la persoane �zice. 

Pe www.greenpeace.ro am lansat harta problemelor locale care au fost semnalate 
echipei noastre. Aici puteți găsi informații actualizate despre �ecare problemă 
în parte și demersurile Greenpeace în �ecare caz.

Până în prezent au fost semnalate probleme locale de mediu, din 17 județe: 
București-Ilfov, Vrancea, Timiș, Suceava, Sălaj, Prahova, Neamț, Mureș, Maramureș, 
Harghita, Gorj, Giurgiu, Cluj, Bacău, Argeș, Arad, Alba.

În multe cazuri, aceste probleme locale pot � rezolvate sau chiar prevenite dacă 
cetățenii se implică local, participând la consultările cu publicul, organizate 
de autoritățile locale. Acestea sunt anunțate pe site-ul Agenției pentru Protecția 
Mediului: http://www.anpm.ro/. Majoritatea proiectelor nu pot � aprobate 
și demarate fără acordul populației, de aceea este foarte importantă participarea 
cetățenilor. În caz contrar, se consideră că populația aprobă tacit iar autorizațiile 
solicitate sunt emise.

Februarie

Harghita
Intervenție Greenpeace la Odorheiul Secuiesc: fără raliuri pe gheața lacurilor
În decursul lunii februarie, comunitatea locală din Odorheiul Secuiesc a contactat 
echipa Greenpeace România pentru a-i solicita sprijinul în rezolvarea unei probleme 
locale. Clubul Sportiv Auto Blick Brașov intenționa să organizeze un concurs de raliu 
automobilistic pe suprafața gheții lacului de acumulare Zetea, în perioada 26-27 
februarie 2011. Comunitatea locală era împotriva organizării acestui raliu pe suprafața 
gheții lacului, din cauza impactului pe care acest lucru l-ar avea asupra �orei și faunei 
acvatice. De asemenea, clubul sportiv nu deținea autorizațiile necesare pentru 
organizarea raliului pe gheață. Greenpeace România a solicitat Administrației 
Naționale „Apele Române” să intervină și să nu permită organizarea raliului automobil-
istic pe suprafața  gheții lacului de acumulare Zetea, astfel că autoritățile nu au emis 
autorizația necesară organizării raliului pe gheața lacului, acesta desfășurându-se 
exclusiv pe drumul DJ 138, coronamentul barajului Zetea.

Probleme locale



Bacău
Amoniacul amenință Bacăul
Greenpeace a primit o sesizare din Bacău, referitoare la un caz de poluare cu amoniac 
produsă de S.C. AMURCO S.R.L. Bacău. Greenpeace a semnalat această problemă către 
Garda de Mediu Bacău, solicitând efectuarea unui control la fața locului și aplicarea 
măsurilor ce se impun.
S.C. Amurco S.R.L. a fost amendată de trei ori la începutul anului 2011, în valoare 
totală de 70.000 lei, iar în cursul anului 2010 au fost aplicate șase amenzi în valoare 
totală de 35.000 lei.

Prahova
Intervenție Greenpeace în cazul poluării de la Ploiești
Greenpeace România a intervenit în cazul poluării cu gaze nocive de la Ploiești, 
în urma solicitărilor primite de la localnici. Ra�năria „Petrotel” Lukoil, vinovată 
de poluarea respectivă, a primit amenzi de 50.000 de lei și și-a oprit activitatea 
până la remedierea situației.

Martie

Arad
Arad, podul la control
În luna martie 2011, echipa Greenpeace România a primit o sesizare referitoare 
la lucrările de reabilitare a podului Traian, din Arad, care nu se efectuează în mod 
corespunzător, întrucât vopseaua veche de pe pod are un conținut ridicat de plumb, 
care este eliberat în mediul înconjurător, în râul Mureș, și pune în pericol sănătatea 
locuitorilor. Greenpeace România a semnalat acest caz către Agenția pentru Protecția 
Mediului Arad și către Garda de Mediu Arad și a solicitat veri�carea legalității lucrărilor 
și efectuarea unui control în teren. S-au efectuat măsurători la fața locului și nu au fost 
înregistrate depășiri ale normelor.

Aprilie

Maramureș
Fabrica de avioane de la Baia Mare
În aprilie 2011, echipa Greenpeace a primit o sesizare din partea locuitorilor din Baia 
Mare, în legătură cu un proiect de extindere și realizare a unei topitorii în cadrul 
fabricii de avioane Dumbrăvița. Greenpeace a solicitat Agenției pentru Protecția 



Mediului Maramureş (APM) mai multe informații despre situația actuală. Prin urmare, 
urmează depunerea raportului de impact asupra mediului al acestui proiect, care va � 
supus dezbaterii publice.

Mai

Ilfov
Depozitare abuzivă de deșeuri în Lacul Morii
Echipa Greenpeace România a primit o sesizare din partea locuitorilor din comuna 
Roșu, județul Ilfov, prin care era semnalată depozitarea deșeurilor pe marginea 
lacului Morii.

Iunie

Timiș
Deversări iresponsabile la Lugoj
În iunie, echipa Greenpeace România a primit o sesizare din partea locuitorilor 
din Lugoj, Timiș, în legătură cu deversarea apelor uzate menajere și industriale 
din canalizarea orașului direct în apele râului Timiș fără a � trecute prin stația 
de epurare, din cauza unor lucrări de modernizare a acesteia. Municipiul Lugoj a fost 
sancționat cu un avertisment, iar �rma care furniza serviciile de canalizare 
și alimentare cu apă a fost amendată cu 20.000 lei. De asemenea, au fost dispuse 
măsuri cu termene pentru remedierea situației.

Mureș
Sesizare la Azomureș
Un grup de apărători ai mediului din județul Mureș ne-a comunicat existența a două 
cazuri de poluare în zona orașului Târgu Mureș. Este vorba despre cazul Combinatului 
Azomureș și cel al Romgaz. În urma acestei sesizări, am cerut Gărzii de Mediu 
să ne comunice dacă este la curent cu aceste lucruri și ce recomandări și penalizări 
au rezultat din activitățile de control la Azomureș în perioada recentă. 
Garda de Mediu a realizat în 2011 trei controale neplani�cate la Combinat, ocazionate 
de depășirea concentrației maxime admise la indicatorii de calitate reglementați, 
aplicând, drept urmare, trei amenzi. Un al patrulea control, de aceasta dată plani�cat, 
a atras după sine o a patra amendă contravențională. În total, în 2011, Azomureș 
a primit amenzi de la Garda de Mediu însumând 200 000 lei, pentru depășirea 
concentrațiilor la amoniac.
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Septembrie

Giurgiu
Brazi contra parcare în Giurgiu
Echipa Greenpeace România a primit o sesizare potrivit căreia în orașul Giurgiu, au loc 
tăieri de brazi. Greenpeace a solicitat Gărzii de Mediu efectuarea unui control 
pe teren, iar Agenției pentru Protecția Mediului, comunicarea autorizațiilor emise 
pentru zona respectivă. Potrivit APM Giurgiu, la momentul respectiv nu existau 
proiecte depuse pentru amplasamentul menționat și nu au fost emise autorizații 
pentru tăierea arborilor, acest demers ne�ind necesar. Unul din arbori a fost tăiat 
la solicitarea locatarilor dintr-un bloc din zona respectivă, iar ceilalți arbori au fost 
tăiați pentru amenajarea unui parc adiacent, proiect aparținând primăriei. În același 
proiect sunt prevăzute și spații în care să �e plantați alți arbori.

Octombrie

Suceava
Microhidrocentrale în Moldova – alt proiect compromis de ilegalități
Echipa Greenpeace a primit o sesizare referitoare la amplasarea unor microhidrocen-
trale în județul Suceava, pe râul Neagra Broștenilor. Locuitorii sunt îngrijorați 
că lucrările de amenajare ar putea distruge ecosistemul local. Pentru că nu s-au 
respectat condițiile impuse prin avizul de gospodărire a apelor, fapta a fost 
sancționată cu o amendă de 35.000 de lei. Firma care executa lucrările a refuzat 
să prezinte documentele la control și a fost amendată cu 50.000 de lei.

Noiembrie

Argeș
Cum să abuzezi, cu acte în regulă, de o zonă protejată
În urma sesizărilor referitoare la lucrările de amenajare abuzive de pe râurile 
din munții Făgăraș - Capra, Buda și Otic, Greenpeace a solicitat autorităților responsa-
bile informații complete despre avizarea proiectelor pentru microhidrocentrale, 
impactul acestora asupra mediului pe termen lung, efectele produse până în prezent 
și informații referitoare la consultările cu publicul. 
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De asemenea, organizația a solicitat efectuarea de controale pe teren. În urma 
controalelor de pe teren, Garda de Mediu 
a aplicat amenzi de 20.000 de lei. Echipa Greenpeace a realizat o investigație în acest 
caz, veri�când situația din Făgăraș și a solicitat Ministerului Mediului o anchetă 
în acest caz.

Gorj
Carieră de granit lângă Rânca
În zona Rânca, în apropierea orașului Novaci, județul Gorj, urmează să se deschidă 
o carieră de granit. Locuitorii din împrejurimi sunt îngrijorați că această carieră 
va afecta atât zona turistică cât și Transalpina. Mai mult, exploatarea și prelucrarea 
granitului din perimetrul Tolanu-Novaci se suprapune cu situl Natura 2000 - Nordul 
Gorjului de Est. Greenpeace a demarat o investigație în acest caz și a făcut apel 
la localnici să participe la consultările cu publicul, organizate de autorități, în cadrul 
cărora își pot exprima părerile despre acest proiect.

Decembrie

Giurgiu
Groapă de gunoi ilegală 
Echipa Greenpeace a primit o sesizare din județul Giurgiu, referitoare la o posibilă 
groapă de gunoi amplasată ilegal între localitățile Grădinari și Zorile. Reprezentanții 
Greenpeace au sesizat Garda de Mediu și au solicitat efectuarea unui control pe teren 
și luarea măsurilor care se impun. În urma controlului, aspectele sesizate s-au con�r-
mat. Primăriei Grădinari i-a fost impusă salubrizarea amplasamentului până la �nalul 
lunii ianuarie 2012, deșeurile urmând să �e gestionate de o �rmă autorizată. De 
asemenea, primarului și viceprimarului li s-a impus să interzică depozitarea deșeurilor 
de orice fel în locuri nepermise.
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Voluntariat

21-22 mai: Stand informativ în Brașov
În perioada 21-22 mai, voluntarii Greenpeace au organizat un stand 
de informare în Piața Sfatului din Brașov. Voluntarii au oferit cetățenilor interesați 
materiale informative din cadrul campaniilor Greenpeace.

30 mai: Atelier eco 
Voluntarii Greenpeace au organizat Genesis EcoDays, împreună 
cu elevii școlii Genesis din București. În parcul Herăstrău s-a derulat 
un atelier eco, în cadrul căruia elevii au confecționat diverse obiecte decorative din 
materiale reciclabile.

18-19 iunie: Stand informativ și seară de �lm în București
Voluntarii Greenpeace au organizat, în parcul Al. I. Cuza, un stand informativ, și o seară 
de documentare de mediu, despre schimbările climatice, protejarea pădurilor, a 
oceanelor și surse alternative 
de energie.

23 noiembrie: Greenpeace a participat la Târgul Internațional 
de Carte Gaudeamus
Greenpeace la Târgul Internațional Gaudeamus 2011 - Romexpo, București (23-27 
noiembrie) - distribuire de materiale informative și strângere de fonduri. 

Greenpeace a luat naştere pentru că un grup de oameni devotaţi a crezut că poate 
face o schimbare. 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.

În lume sunt peste 3 milioane de voluntari Greenpeace. Fiecare este unic, �ecare este 
diferit. Pe toți îi unește spiritul Greenpeace.  Te poţi alătura celei mai puternice voci pe 
care planeta noastră o merită. Pentru că există un singur Pământ!
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