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Introducere
Raportul de față își propune să prezinte public, în 
mod transparent, cele mai importante momente din 
activitatea Greenpeace România în 2020, precum și 
sursele de finanțare a organizației. 
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Anul 2020 a provocat percepția tuturor despre 
normalitate și ne-a dat o perspectivă globală 
asupra relației dintre umanitate și mediu. 
Mai precis, ne-a arătat că bunăstarea noastră 
depinde fundamental de echilibrul planetar 
al tot ceea ce este viu. Am înțeles, cu prețul 
pandemiei, că trebuie să respectăm și să 
protejăm viața în toată diversitatea ei pentru a 
ne proteja pe noi înșine.

De aceea, criza climatică și a biodiversității 
sunt în centrul preocupărilor Greenpeace la 
nivel global, dar și la nivelul celor peste 50 de 
birouri regionale. Prin campaniile noastre, 
cerem liderilor globali și locali, partidelor 
și oamenilor politici, administrațiilor și 
companiilor să acționeze pentru a limita 
creșterea temperaturii medii globale la 1,5 
grade Celsius și să protejeze biodiversitatea 
pentru a evita destrămarea fragilului echilibru 
care permite vieții să existe.

Este însă greu să înțelegem relația profundă 
de interdependență dintre noi și mediul 
înconjurător, să-l prețuim și să-l protejăm, 
atâta timp cât natura este pentru noi o realitate 
distantă. Este greu să realizăm în ce măsură 
depindem pentru nevoile noastre zilnice de 
un mediu sănătos, de la hrană, apă și oxigen, la 
resursele pe care ne-am construit civilizația, 
atâta timp cât o privim ca pe o exterioritate, 
o alteritate manipulabilă. De aceea, este 
important ca fiecare dintre noi, indiferent cine 

și unde suntem, să ne reconectăm cu natura 
pentru a înțelege că suntem parte din ea.

Pentru toate acestea am continuat și în 2020 
să lucrăm pentru decarbonarea energiei pe 
care o consumăm, cel mai poluant sector, a 
transportului și pentru refacerea pădurilor, 
cel mai mare ecosistem terestru. Am cerut, 
de asemenea, ca bugetul fără precedent 
mobilizat de Uniunea Europeană ca răspuns 
la pandemie să fie cheltuit în linie cu Pactul 
Ecologic European pentru reforme și investiții 
în tranziția verde, economia circulară, 
refacerea și protejarea biodiversității. Am 
făcut toate acestea cu sprijinul a zeci de mii 
dintre voi, care ne-ați fost alături prin petițiile 
pe care le-ați semnat, donațiile pe care le-ați 
făcut și ca parte din comunitățile noastre din 
spațiul virtual.

Vă mulțumim! 

VALENTIN SĂLĂGEANU
DIRECTOR EXECUTIV GREENPEACE ROMÂNIA
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REPERELE ACTIVITĂȚII
Fără a detalia rutina zilnică și munca de pregătire din birou și de pe teren din culise, iată reperele activității 
Greenpeace România în 2020.

IANUARIE  

• Anul a debutat cu mobilizarea în fața Guvernului, alături de alte ONG-uri, unde am cerut ca Roșia Montană să 
fie introdusă în patrimoniul UNESCO.

• Tot în luna ianuarie, am protestat în fața sediului Siemens România, alături de Fridays for Future România, pentru 
oprirea investițiilor în mina Adani, cea mai mare din Bazinul Galileei. Arderea combustibililor fosili contribuie 
major la schimbările climatice și fenomenele meteo extreme, iar exploatarea cărbunelui consumă multă resursă 
de apă (și așa periclitată din cauza secetei și temperaturilor ridicate), distruge bariera de corali, poluează și încalcă 
drepturile populațiilor indigene care locuiesc în zona respectivă.
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FEBRUARIE  

• Am întrerupt evenimentul “Green Deal România. Finanțare, Strategie, Provocări și Soluții”, pentru a cere Prim 
Ministrului Ludovic Orban și Ministrului Energiei, Virgil Popescu, prezenți în sală, următoarele:

- eliminarea cărbunelui din mixul energetic până în 2030, pentru a limita efectele dezastruoase ale schimbărilor  
   climatice
- tranziție justă pentru comunitățile miniere și transparentizarea procesului de alocare a fondurilor

• În aceeași lună, Greenpeace România a cerut Înaltei Curți de Casație și Justiție să permită ONG-urilor să protejeze 
interesele cetățenilor prin acțiuni în instanță.

MARTIE 

• Am lansat petiția prin care propuneam Primăriei 
Municipiului București 10 soluții pentru combaterea 
poluării în capitală, de la dezvoltarea infrastructurii 
pentru biciliști și creșterea numărului de spații verzi, 
la parcări și un management sustenabil al deșeurilor. 
Comisia Europeană a declanșat mai multe procese de 
penalizare împotriva României tocmai pentru că PMB 
nu a luat măsuri pentru a limita expunerea populației la 
cote nocive de poluare. Petiția a strâns peste 15.000 de 
semnături, iar odată cu alegerea noului primar, Nicușor 
Dan, Greenpeace România, alături de alte ONG-uri, 
a participat la sesiuni de lucru pe tema îmbunătățirii 
calității aerului.
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APRILIE 

• În contextul amânării alegerilor locale și ținând 
cont de inițierea unor amendamente la legislație 
electorală, am transmis – alături de alte organizații 
neguvernamentale și experți electorali – Guvernului, 
Ministerului Afacerilor Interne și Autorității 
Electorale Permanente o scrisoare deschisă prin 
care am solicitat respectarea principiilor privind 
transparența și consultarea publică și ne-am 
arătat deschiderea pentru a colabora cu instituțiile 
relevante pentru identificarea celor mai bune soluții 
pentru organizarea alegerilor locale și parlamentare.

• Împreună cu mai multe organizaţii 
neguvernamentale, am solicitat Preşedintelui 
României, Prim-Ministrului, Ministrului Afacerilor 
Interne, Preşedintelui Camerei Deputaţilor, Biroului 
Permanent al Senatului şi Avocatului Poporului, 
includerea în structurile de urgenţă care iau decizii 
a unui expert în drepturile omului.

MAI 

• Am cerut Comisiei Europene cel puțin 30% 
protecție pentru pădurile României până în 2030.
Comisia Europeană trebuie să ofere mecanisme 
reale de protecție bazate pe resurse, compensații 
pentru proprietari și implementare în teren, altfel 
pădurile unice ale României vor deveni lemn de foc 
și cherestea în scurt timp.

•  Am lansat platforma „Mâine se decide azi”, alternativa 
propusă decidenților și partidelor politice în urma 
consultărilor dintre peste 10 organizații neguvernamentale 
și specialiști din zonele de mediu, economie, sănătate, 
educație și democrație, pentru o recuperare verde și 
echitabilă post pandemie. Manifestul nostru a fost semnat 
de 20.000 de români.
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IUNIE 

• Alături de Coaliția Valea Jiului Implicată, 
am lansat un proiect de pictură murală într-o 
zonă centrală din Valea Jiului. Street artul din 
Petroșani, realizat de către IRLO, a transpus 
vizual povestea zonei, așa cum a reieșit ea în urma 
sesiunilor publice de consultări cu localnicii de 
toate vârstele, proiectând nu numai trecutul 
și prezentul, dar și opțiunile de transformare 
și reinventare pe care această regiune mono 
industrială le poate avea.

• Cu ocazia participării președintelui României la video conferința membrilor Consiliului European, unde s-a 
discutat despre bugetul alocat pentru a răspunde la criza provocată de pandemia COVID-19, am cerut domnului 
președinte Klaus Iohannis și celorlalți șefi de stat să sprijine alocarea acestor bugete prioritar pentru oameni și 
natură, pentru o recuperare verde și echitabilă, nu pentru prosperitatea industriilor fosile.
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IULIE 

• Ne-am aliniat efortului global al Greenpeace 
pentru diminuarea poluării cu plastic și am 
lansat petiția STOP POLUĂRII CU PLASTIC, 
prin care cerem marilor corporații să adopte 
măsuri concrete pentru eliminarea plasticului 
de unică folosință și să investească în sisteme 
bazate pe ambalaje reutilizabile.

• 14 activiști Greenpeace România au protestat în fața 
Primăriei Municipiului București și au cerut creșterea 
numărului de piste de biciclete, ca alternativă la soluțiile de 
transport actuale, în condițiile în care Bucureștiul este una 
dintre cele mai poluate capitale europene.

• Greenpeace România a sesizat Avocatul Poporului referitor la grave încălcări ale unor drepturi constituționale 
de către Administrația Fondului pentru Mediu, în urma faptului că peste 11.000 de cetățeni care au aplicat la 
Programul Casa Verde Fotovoltaice au fost respinși pe motivul documentelor „expirate”. Ca urmare a acestei 
acțiuni, dar și a altor presiuni exercitate de Greenpeace, președintele AFM  fost demis.
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AUGUST   

• Am lansat un mini-serial despre schimbări climatice și cum afectează ele România și întreaga lume, în dialog cu 
Roxana Bojariu, climatolog.

SEPTEMBRIE 

• Am trimis o scrisoare către toți europarlamentarii 
români din Comisia ENVI a Parlamentului European 
și le-am cerut să voteze o lege a climei ambițioasă și o 
reducere cu 65% a emisiilor de carbon până în 2030.

• Am publicat un raport care oferă soluții pentru 
reducerea poluării și numărului de decese asociat 
acestui fenomen, prin transformarea modului în care 
ne deplasăm și transportăm mărfuri.

• Împreună cu WWF România, am transmis poziția 
noastră privind Strategia Energetică a României 2020 
– 2030, cu perspectiva anului 2050, punctând că este 
complet lipsită de ambiție și ancorată în trecut, cu focus 
pe combustibili fosili poluanți și nuclear, în timp ce 
potențialul fantastic al României pentru producția de 
energie din surse regenerabile este total neprioritizat.

• De Ziua Globală a Acțiunii Climatice, am sprijinit 
Fridays for Future Romania în desfășurarea acțiunii din 
fața Ministerul Mediului, unde au cerut autorităților să 
combată criza climatică, pentru a oferi un viitor verde 
și sănătos tinerilor și generațiile viitoare.
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OCTOMBRIE  

• România este și va fi una dintre cele mai afectate țări din Uniunea Europeană de schimbările climatice și 
fenomenele meteo extreme, așa că 33 activiști Greenpeace au participat la un maraton de 33 de ore în Piața 
Universității, cu mesaje pentru cei 33 de europarlamentari români care urmau să voteze legea climei, îndemnând 
la un vot responsabil, pentru reducerea cu 65% a emisiilor de carbon până în 2030. Procentul este recomandat 
de oamenii de știință pentru a limita încălzirea globală la cel mult 1.5°C și a combate astfel efectele dramatice ale 
schimbărilor climatice. Cetățenilor care au dorit să se implice le-am pus la dispoziție o platformă prin care puteau 
trimite foarte simplu un mail automat acelorași europarlamentari, subliniind că au de dat un vot decisiv pentru a 
ne proteja de poluare, temperaturi ridicate și valuri de căldură, secetă și deșertificare.

• Pentru că de cele mai multe ori copacii care ne fac atât de mult bine în orașe nu au nevoie de ”toaletare”, ei 
descurcându-se foarte bine fără intervenția omului de vreo 385 de milioane de ani, am publicat un ghid despre 
cum poate opri fiecare dintre noi toaletările abuzive.

• Avocații Greenpeace România au contestat amenda dată de jandarmi la protestul din 29 noiembrie 2019, când 
tineri din aproape 20 de orașe din România s-au alăturat mișcării mondiale Fridays for Future, inspirate de Greta 
Thunberg, pentru a le cere liderilor politici să ia măsuri împotriva schimbărilor climatice. Apoi, Greenpeace 
România a cerut instanței să sesizeze Curtea Constituțională asupra aspectelor problematice din legea adunărilor 
publice. Solicitarea a fost acceptată în 20 octombrie, ceea ce ne aduce cu un pas mai aproape de o serie de modificări 
solicitate de societatea civilă pe legea privind protestele.



11

• Greenpeace România lansează „Bariera Verde”, o campanie pentru replantarea perdelelor forestiere și a pădurilor 
de protecție din zonele de câmpie, pentru a atenua și preveni efectele dezastruoase ale schimbărilor climatice. 
Actorul Marcel Iureș s-a alăturat acestui demers ca narator al unei animații care explică urgența pe care milioane 
de români o resimt pe propria piele.
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DECEMBRIE  

• Am început ultima lună din an cu o Paradă Verde de Ziua Națională, la Arcul de Triumf din București, înlocuind 
tehnica militară cu unelte pentru apărarea planetei. Am transmis un mesaj de pace întregii Românii: ”Moldova, 
Ardealul, Țara Românească, unite pentru climă!”

NOIEMBRIE   

• Greenpeace România a trimis scrisori tuturor europarlamentarilor români și le-a cerut să susțină solicitarea 
inițiată de MEP José Gusmão de a duce în plenul Parlamentului European votul pentru Facilitatea de Recuperare 
și Reziliență. Scopul era de a introduce și vota astfel amendamentul care prevedea excluderea de la finanțare a 
combustibililor fosili, extrem de poluanți, și a avea, prin urmare, o recuperare cu adevărat verde și echitabilă.
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•  Câteva zile mai târziu, în contextul alegerilor parlamentare și locale, Greenpeace a analizat programele de mediu 
ale principalelor partide politice și răspunsurile acestora la chestionarul trimis de noi, publicând, în premieră 
pentru România, rezultatele unei astfel de evaluări.  Au fost vizate ariile climă, energie și emisii din transport, iar 
concluzia este că mai avem multă treabă.

• Tot pe final de an, am obținut o victorie importantă în lupta pentru combaterea schimbărilor climatice.  
Greenpeace, alături de alte organizații de mediu din Europa, a făcut presiuni la nivel european și a obținut 
excluderea gazului fosil și poluant din finanțarea cu bani europeni. Astfel, cele șase județe care pot accesa Fondul 
pentru Tranziție Justă  – Gorj, Hunedoara, Dolj, Mureș, Prahova și Galați –  pot folosi cei 4,4 miliarde de euro 
alocați României pentru a finanța proiecte care să asigure un proces real de tranziție către producția de energie din 
surse regenerabile, și care să pună pe primul loc bunăstarea oamenilor și a naturii, nu combustibilii fosili și toxici.

• Am încheiat anul cu o scrisoare deschisă adresată Președintelui României, cu ocazia aniversării Acordului 
Climatic de la Paris, în care am punctat că autoritățile române ignoră opinia oamenilor de știință din întreaga lume 
cu privire la criza climatică, iar nivelul de acțiune pe acest subiect la nivel național este foarte, foarte scăzut nefiind 
suficient să semnăm acorduri internaționale și să beneficiem de finanțări europene. Avem nevoie de planuri clare 
pentru viitor, campanii de informare pentru cetățeni și mediul de afaceri, legislație și acțiuni hotărâte din partea 
statului român  în lupta pentru combaterea schimbărilor climatice.
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CUM S-A VĂZUT ANUL 2020 
PENTRU MEMBRII ECHIPEI
CE A RĂMAS CEL MAI APROAPE DE FIECARE.
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Au fost multe momente importante, de care nu am reușit sa ne bucurăm 
mereu împreună, ci mai mult separat. Pentru mine, 2020 a fost anul la care 
am participat în calitate de activist la primele acțiuni Greenpeace, cea din 
fața PMB pentru pistele de biciclete și maratonul climatic de 33 de ore, pe 
care l-am deschis. Lansarea platformei “Mâine se decide azi” și a campaniei 
“Bariera Verde” au fost alte două momente importante pentru mine.

Alexandru Oprița
Digital Campaigner & Fundraiser

Pentru mine, cel mai important moment din 2020 a fost atunci când am 
protestat în fața Primăriei Municipiului București și am cerut creșterea 
numărului de piste de biciclete. Împreuna cu mai mulți activiști Greenpeace 
am blocat o banda de circulatie și am derulat pe șosea un covor roșu similar 
cu pistele pentru bicicliști și am afișat bannere antipoluare. La scurtă vreme, 
pe strada respectivă “a apărut” o nouă pistă de biciclete, dar construită 
eronat, sub forma unor marcaje pe trotuar care au creat artificial conflicte 
între bicicliștii și pietonii. La final de 2020 existau doar 20 km de piste de 
biciclete omologate și protejate, când lungimea totală a străzilor capitalei este 
de 1820 km. Pistele de biciclete sigure sunt parte din soluție. De la orașe la 
zone rurale, oamenii trebuie sa aibă acces la un sistem de mobilitate curat, 
decarbonizat, durabil, sigur, universal și accesibil tuturor, și care favorizează 
conexiunea între comunități și natură.    

Alin Tănase

Urban Mobility & Clean Air Campaigner

M-am tot gândit și răzgândit încercând să ierarhizez cele mai tari episoade 
de anul trecut, însă mi-am dat seama că ce a rămas cel mai pregnant cu 
mine după 2020 e faptul că nu ne-am lăsat. N-a fost ușor pentru nimeni, nu 
ne-a fost nici nouă, a trebui să trecem prin tot felul de procese individuale 
și de echipă ca să putem livra ce ne-am propus. Cred că am crescut cu toții 
după furtuna asta, ne-am reașezat mai senin personal și profesional, aleg să 
păstrez asta și faptul că, în ciuda crizelor de sănătate și economică prioritare 
pe agenda publică, acțiunile noastre au avut impact, iar comunitatea 
Greenpeace România a crescut semnificativ.

Carla Donciu
Head of Communication & Engagement
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Cele mai importante momente din 2020, de pe frontul luptei cu tăierile 
ilegale de păduri, sunt schimbările legislației silvice de la jumătatea anului. 
Hotărârea de Guvern prin care s-a normat funcționarea SUMAL 2.0 și 
modificările aduse articolelor de lege care prevăd acum sancțiuni mai dure, 
cu răspundere penală, pentru tăieri sau transporturi ilegale, sunt obiective 
pentru care ne luptăm de mai bine de 3 ani. Fără sprijinul comunității de 
voluntari și activiști Greenpeace nu am fi reușit să obținem aceste victorii de 
etapă pentru protejarea pădurilor din România.

Ciprian Gălușcă
Forests & Biodiversity Campaigner

Anul 2020 ne-a arătat că trebuie să acționăm împreună! Ne-a arătat că ne 
confruntăm cu provocări tot mai mari, cărora doar împreună le putem 
răspunde. Din acest motiv, împreună cu alte organizații, am pus bazele 
coaliției  TAMTAM – Grupul ONG-uri pentru Cetăţean, o coaliţie de 20 de 
ONG-uri preocupate de educație, justiție socială, drepturile omului, mediu, 
libertatea de expresie și bună guvernare. În cadrul coaliției, am solicitat ca 
toate limitările impuse în contextul pandemiei să nu se permanentizeze și să 
nu sacrificăm drepturile și libertățile noastre în eforturile de a limita efectele 
pandemiei.

Cristinel Buzatu
Regional Legal Adviser, Greenpeace CEE

A spune că 2020 a fost un an dificil e ca și cum ai compara un maraton 
cu o plimbare prin parc. Chiar și așa, cred că am ieșit din el mai puternici, 
mai pregătiți și mai conștienți de valoarea conexiunilor umane, a bucuriei 
de a lucra împreună cu colegii, a mișcării fizice și a echilibrului mental. În 
plină pandemie, am colindat păduri pentru a atrage atenția asupra tăierilor 
rase din situri Natura 2000 (30X30). După mult zbucium și întârzieri legate 
de refacerea strategiei de campanie, am lansat campania Bariera Verde, 
care a fost un succes instantaneu și care a adunat chiar de Ziua României 
50.000 de semnături. Tot de Ziua Națională, în condiții dificile și într-un 
timp foarte scurt, am organizat Parada Verde, o defilare cu voluntari și 
activiști Greenpeace în uniformă la Arcul de Triumf, înlocuind armele cu 
instrumente pentru viață, plantări, energie verde și protecția mediului. Sunt 
acțiunile în care m-am implicat cel mai intens în 2020, un an pe care nu cred 
să-l pot uita vreodată. Însă lucrul care mă bucură cel mai mult este că am 
reușit să rămânem o echipă, chiar și în aceste condiții pandemice pe care nu 
mi le-am închipuit nici în cele mai febrile coșmaruri.

Cristian Neagoe

Forests & Biodiversity Press Officer
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Anul 2020 a fost anul în care am închegat foarte bine comunitatea de voluntari 
și activiști Greenpeace România. Pandemia și migrarea către online au avut 
și părți bune, reușind astfel să ajungem virtual în toată țara. A fost anul în 
care am crescut mult, atât cantitativ, cât și calitativ. Anul în care am dezbătut 
mai mult ca niciodată, ne-am informat despre multe subiecte sensibile, am 
descoperit și folosit unelte noi de presiune publică și am înțeles că, de fapt, 
orice criză ne face mai puternici, chiar dacă ea vine la pachet cu multe frici, 
incertitudini și situații neprevăzute. Suntem mai uniți și mai hotărâți ca 
înainte de pandemie să aducem subiectul schimbărilor climatice pe buzele 
tuturor. Am reușit să facem, în pofida coronavirusului, 12 acțiuni “clasice”, o 
tabără online, am tradus zeci de pagini din documente și rapoarte și ne-am 
văzut în nenumărate întâlniri online, unele mai obișnuite, altele cu invitați 
speciali. Cu ocazia asta, vreau să mulțumesc voluntarilor și tuturor celor din 
comunitatea Greenpeace România pentru fiecare acțiune făcută și pentru că 
le pasă. Pentru că au ales și aleg în continuare să dea din energia, resursele și 
timpul lor liber și pentru că aleg zi de zi cum vor să arate locul în care trăim.  

Denis Blidariu
Offline Engagement Coordinator

14 oameni stau în intimitatea caselor lor, cu ochii închiși în fața monitoarelor, 
și ascultă vocea unei persoane care îi ghidează într-o meditație de grup. Așa 
am început primul nostru team building online, ceva ce ar fi fost de necrezut 
cu doar un an în urmă. Pentru mine, acesta rămâne momentul anului. În 
ciuda (sau poate datorită) obstacolelor și provocărilor întâmpinate în 2020, 
am reușit să creăm un spațiu în care au avut loc conversații curajoase, atât 
între noi ca echipă, cât și cu noi înșine. Prioritățile au fost restabilite, am 
redefinit ce înseamnă “împreună”, am învățat mai bine ce înseamnă să avem 
grijă  de noi și de ceilalți, am făcut planuri știind că ele pot fi anulate sau 
modificate în orice moment din cauza circumstanțelor extraordinare. Iar 
dacă ar fi să aleg un cuvânt care să rezume aceste experiențe, precum și 
întreg anul 2020, acesta ar fi “reziliență”.

Elena Ionescu
Head of People & Culture

Pentru mine, ca pentru mulți oameni, anul 2020 a fost un an de introspecție, 
dar, profesional vorbind, de adaptare la activitatea exclusiv on line, am reușit 
să-mi creez propria metodă de lucru și să realizez importanța conexiunilor 
umane, solidarității și sprijinului reciproc al colegilor, oamenilor cu care am 
interacționat, am învățat cât este de important să fii receptiv și să ajuți, în 
măsura în care poți, atunci când e nevoie de competența fiecăruia.

Sunt mulțumită că, în proporție mare, am reușit să îmi îndeplinesc obiectivele 
profesionale specifice muncii pe care o desfășor și sunt recunoscătoare, în 
final, provocărilor anului 2020, că, datorită acestora, am devenit mai atentă 
la tot ce mă înconjoară și mai puternică.

Gabriela Barbu
Office Manager
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Pentru mine, anul 2020 a fost un highlight cu totul. Am mutat aproape totul 
în online, de la ședințele de echipă, la sesiunile de planificare, la comunicarea 
cu susținătorii noștri, ceea ce m-a impulsionat să descopăr modalități noi 
prin care să ajungem, cu munca și mesajele noastre, la cei care ne urmăresc, 
sunt preocupați și vor să se implice. Sunt la fel de mândră de ce am reușit să 
facem în offline, mai cu seamă acțiunea din fața PMB în care am semnalat 
lipsa pistelor de biciclete din Capitală, și maratonul climatic de 33 de ore din 
Piața Universității. La finalul anului a fost o reală bucurie să știu că, în ciuda 
circumstanțelor dificile, am reușit să expunem, fermi pe poziții, cele mai 
acute probleme de mediu din țară și să înaintăm, împreună, și cu răbdare, 
spre orizontul unor soluții. Suntem o echipă destul de mică, dar în cel mai 
bun sens încăpățânată să meargă mai departe. A fost, fără doar și poate, un 
roller coaster și un alt fel de lecție despre importanța empatiei, a consecvenței 
și a impactului unei comunități unite.

Maia Teszler

Digital Campaigner

Să fim de partea celor 13.000 de cetățeni cărora li s-a refuzat dreptul de 
a-și produce singuri și curat energia, adică de a deveni prosumatori, a fost 
o reacție normală. Tranziția către 100% energie regenerabilă se poate face 
doar cu implicarea oamenilor, însă multe autorități din România - precum 
Administrația Fondului pentru Mediu - continuă să pună piedici. Vom 
continua să expunem rigiditatea autorităților și să simplificăm drumul către 
energie verde.

Marian Mândru
Renewable Energy Campaigner

Anul 2020 a fost anul în care am împins pentru politici climatice ambițioase 
la nivelul Uniunii Europene ( Legea Europeană a Climei, reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră), și anul în care  am militat pentru acordarea de 
finanțări nerambursabile pentru regiunile miniere aflate în tranziție. A fost 
anul în care am spus NU hotărât combustibililor fosili și am argumentat de 
ce gazul reprezintă o capcană pentru tranziția energetică. În 2020 am reușit 
ca banii destinați tranziției verzi și dezvoltării sustenabile a comunităților 
miniere să nu ajungă în buzunarele poluatorilor. 2020 a fost anul în care 
împreună cu  comunitatea din Valea Jiului am creionat într-o pictură murală 
istoria Văii Jiului pe cele 3 dimensiuni temporale - trecut, prezent și viitor. 
Totul ca să readucem speranța acolo unde cărbunele se stinge. Și a fost anul 
în care am bifat, așa cum ne place la Greenpeace, o confruntare directă cu 
premierul Ludovic Orban. I-am întrerupt discursul în cadrul evenimentului 
“Green Deal România - finanțări și strategie” și am insistat că România are 
nevoie de un calendar și o strategie pentru eliminarea cărbunelui din mixul 
energetic și înlocuirea acestuia cu noi capacități de energie regenerabilă.

Vlad Cătună
Climate & Energy Campaigner



Fonduri Greenpeace 
CEE* 2,669.95 Protejarea pădurilor 214.40

Fonduri fundație 0.00 Climă și Energie 673.55
Donații în România** 4.26 Media 534.71
Alte venituri 1.38 Cheltuieli operaționale 1,252.93
TOTAL 2,675.59 2,675.59

VENITURI CHELTUIELI

CIFRE LA SFÂRȘIT DE AN
2020

mii RON

* Central and Eastern Europe (fondurile provin din donații din România și CEE + granturi)
** Cont diferit de Fonduri Greenpeace CEE.

Pentru a-şi păstra independenţa, Greenpeace nu acceptă 
donaţii de la guverne, partide politice sau companii, ci 
se bazează mai ales pe contribuţii de la persoane fizice și 
fundații cu valori comune.




