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Bankwatch România a fost înființată în 2012,
cu scopul de a preveni impactul negativ de
mediu și social al proiectelor publice finanțate
de instituții financiare internaționale. Dome-
niul principal de activitate al asociației este
reducerea poluării în sectorul energetic, cu
accent pe reducerea utilizării combustibililor
fosili.
 
Am realizat campanii de succes pentru
prevenirea construcției și finanțării capacită-
ților pe bază de cărbune: două unități anulate-
Galați și Brăila, un împrumut de 200 de
milioane de euro pentru modernizări la
unitatea 6 a termocentralei Turceni (anulat în
2015). De asemenea, am acționat în instanță
pentru oprirea activităților ilegale ale
termocentralelor și extinderea minelor de
lignit. Începând cu 2016, evoluțiile din sectorul
energetic la nivel mondial, cu efecte și în
România, ne-au îndreptat către acțiuni de
redezvoltare durabilă a regiunilor miniere și
tranziție justă, ale căror rezultate au început să
apară în 2019, când comunitățile locale au
recunoscut importanța tranziției energetice
pentru dezvoltarea economică.
 
Strategia noastră include informarea și
susținerea comunităților locale din regiunile
carbonifere din România, cercetarea, acțiuni
judiciare în instanțele naționale și la nivelul UE
și comunicarea mediatică la nivel național și
European.
 
Membrii Consiliului director sunt Cătălina
Rădulescu (avocat), Crisanta Lungu, Ioana
Ciută (CEE Bankwatch Network), Mihai Stoica
(2Celsius) și CEE Bankwatch Network
(reprezentată de Petr Hlobil). 
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Anul 2019 a fost dedicat planificării pentru
tranziția sistemului energetic atât în România,
cât și în restul UE. Uniunea Europeană a propus
Pactul ecologic european, o „nouă strategie de
creștere care are ca scop transformarea UE
într-o societate corectă și prosperă, cu o
economie modernă, eficientă și concurențială,
în care nu există emisii nete de gaze cu efect de
seră în 2050 și unde creșterea economică este
decuplată de utilizarea resurselor”. Drept
urmare, toate țările trebuie să schimbe, în
primul rând, modul în care produc energie.
România a adoptat Pachetul european pentru
energie curată - cuprinzând ținte pentru
creșterea eficienței energetice și utilizarea
resurselor de energie regenerabile. De
asemenea, România a ratificat Acordul de la
Paris în 2017, angajându-se pentru reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră, care ar trebui
să se regăsească în Pachetul de energie curată
și în noul Pact ecologic european.
 
În acest context, Bankwatch România are rolul
de a monitoriza și de a preveni proiectele
energetice din România care nu sunt coerente
cu obiectivele climatice. Punem accentul pe
proiectele bazate pe cărbune, fiind cel mai
nociv combustibil fosil și primul care trebuie
eliminat treptat din sistemul energetic.
 
În campania noastră Minerit și termocentrale,
am reușit să abordăm pe cale legală impactul
negativ al termocentralelor pe cărbune asupra
mediului. În 2019 am obținut în instanță
anularea extinderii celei mai mari mine de
lignit din România. Am urmărit îndeaproape
activitatea Complexului Energetic Oltenia, cel
mai mare producător de cărbune din țară și al
autorităților din domeniul energiei și protecția
mediului.
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Campania de Tranziție justă este strâns
legată de cea minieră și abordează
tranziția economică a regiunilor depen-
dente de exploatarea cărbunelui. În 2019
ne-am concentrat pe zona Valea Jiului,
prima regiune din România care a
reușit să devină parte a Platformei
pentru regiuni carbonifere în tranziție
și a început să-și planifice viitorul dincolo
de industria cărbunelui.
 
Activitățile de Tranziție energetică din
2019 au implicat monitorizarea și
contribuirea la planificarea finanță-
rilor europene 2021-2027 pentru trans-
formarea sectorului energetic, dar și
analiza documentelor esențiale pentru
viitorul energetic al României, precum
Planul Național Integrat în domeniul
Energiei și Schimbărilor Climatice și
Strategia Energetică Națională.
 
Pe lângă campaniile noastre centrale, în
fiecare an ne alăturăm altor ONG-uri de
mediu cu care împărtășim obiective
similare. În 2019 am realizat monito-
rizarea independentă a poluării
aerului într-o regiune carboniferă din
România și am contribuit la un raport
despre impactul transfrontalier al
arderii cărbunelui asupra sănătății
oamenilor, condus de Alianța pentru
Sănătătate și Mediu (HEAL), parte a
campaniei regionale pe cărbune a rețelei
CEE Bankwatch.

Bankwatch România



 

Minerit și termocentrale | Tranziția justă |

Tranziția energetică | Cărbune în Balcani

 

CAMPANIILE
NOASTRE
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MINERIT ȘI
TERMOCENTRALE

Cea mai importantă reușită a activității
noastre juridice în 2019 a fost
prevenirea extinderii carierei de lignit
Roșia, cea mai mare din România, prin
obținerea în instanță a anulării
autorizației de mediu pentru extindere.
Autorizația nu fusese emisă în mod
corect, deoarece nu a fost evaluat
impactul combinat al întregii activități
carbonifere din regiune. Nici evaluarea
impactul asupra sitului Natura 2000 din
apropiere nu a fost conform. Decizia a
fost urmată de un val de reacții în presa
locală și națională, care a redeschis
dezbaterea privind viabilitatea pe
termen lung a cărbunelui. Am solicitat
Gărzii Naționale de Mediu să se asigure
că decizia este pusă în aplicare.
 
În pachetul de infringement din luna
iulie 2019, Comisia Europeană (CE) a
trimis o scrisoare de notificare oficială
României, îndemnând autoritățile să
îmbunătățească punerea în aplicare a
normelor UE privind autorizațiile insta-
lațiilor care funcționează în conformitate
cu Directiva privind emisiile industriale,
întrucât centralele electrice Mintia și Go-
vora funcționau fără autorizație integra-
tă de mediu. Aceste decizii au avut loc
după o serie de reclamații Bankwatch
România trimise către CE din 2016.
 
De asemenea, am dat în judecată
Agenția pentru Protecția Mediului și
Complexul Energetic Oltenia pentru că
nu au făcut publice valorile reale ale
emisiilor centralelor pe cărbune și am
inițiat un proces împotriva
Administrației Fondului pentru Mediu
care nu a luat măsurile necesare pentru
implementarea directivei privind
schema UE de comercializare a
certificatelor de emisii (ETS).
 

Activitate juridică de succes

Cărbunele este cel mai nociv și
neprofitabil combustibil fosil.
Carierele de lignit și centralele
electrice pe cărbune din România
depășesc constant limitele legale
de poluare a aerului, apei, solului
sau poluare fonică. Infrastructura
de energie pe cărbune în România
este depășită - vârsta medie a
termocentralelor este de 42 de
ani, deja peste durata medie de
viață de 40 de ani. Șapte din zece
termocentrale pe cărbune benefi-
ciază de derogări pentru emisiile
de substanțe poluante (SO2, NOx,
PM), în timp ce restul sunt
falimentare sau inactive din
cauza vârstei.
 
Campania Minerit și termo-
centrale este activitatea centrală
a Bankwatch România de la
înființarea sa în 2012. Obiectivul
principal este prevenirea finanță-
rii din banii publici a industriei
cărbunelui și impactului negativ
al acesteia asupra mediului și
oamenilor.
 

Cariera de lignit Roșia

Bankwatch România
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TRANZIȚIA JUSTĂ

În iulie 2019, la întâlnirea Platformei pentru
regiuni carbonifere în tranziție de la Bruxelles,
6 primari din Valea Jiului au semnat un
memorandum de înțelegere privind tranziția
justă, prin care și-au exprimat dorința de a
coopera și colabora pentru tranziția economiei
locale și de a identifica proiecte comune,
benefice pentru întreaga regiune. Acest
memorandum de înțelegere pentru tranziția
justă are un rol important, deoarece primarii 
l-au folosit deja pentru a solicita asistență
tehnică din partea Platformei pentru regiuni
carbonifere în tranziție. Colaborăm îndea-
proape cu autoritățile publice și cu societatea
civilă din Valea Jiului, susținând o tranziție
justă care să includă toți actorii relevanți,
sindicatele și comunitățile locale.

Tranziția justă este un model de
dezvoltare care constă în politici
publice de jos în sus, menite să
creeze condițiile necesare pentru
venituri corecte și o viață decentă
pentru toți lucrătorii și comuni-
tățile afectate de reducerea acti-
vității industriale și de măsuri de
reducere a poluării.
 
În UE, Platforma pentru regiuni
carbonifere în tranziție a început
să funcționeze în 2018 și a ajuns
astăzi la 18 regiuni din 8 state
membre. Această inițiativă oferă
asistență tehnică regiunilor în
care economia este dependentă
de industria cărbunelui, în acest
context fiind propus pentru prima
dată Fondul de tranziție justă.
 
Scopul nostru cu această
campanie este ca toate regiunile
carbonifere din România să ia
măsuri pentru decarbonare și să
fie incluse în inițiativa UE. În 2016,
am început promovarea tranziției
juste în Gorj, iar în anul următor
ne-am extins activitatea în Valea
Jiului.
 

Platforma pentru regiuni carbonifere
în Valea Jiului

Lansarea modelării economice în Lupeni

Bankwatch România

https://ec.europa.eu/romania/news/20171112_lansare_platforma_regiuni_carbonifere_in_tranzitie_ro


JUST TRANSITION

Pentru a înțelege mai bine oportunitățile
economice pe care Valea Jiului le are prin
tranziția dincolo de cărbune, am comandat o
modelare macroeconomică pentru județul
Hunedoara Centrului Român de Politici
Economice. Rezultatele cercetării au fost
relevante atât pentru autoritățile regionale, cât
și pentru guvernul central și le-am prezentat în
cadrul a două evenimente de lansare. Primul a
avut loc la Lupeni (Valea Jiului) la Palatul
Minerului, în prezența tuturor părților
interesate: primari, reprezentanți județeni,
ONG-uri și presă. Al doilea a avut loc la
București, la care au participat reprezentanți ai
Guvernului român, societatea civilă și
sindicatele. La eveniment au participat ca
vorbitori reprezentanți din regiunea ECE: Alojz
Vlcko, din partea Primăriei Prievidza, Slovacia;
Lefteris Ioannidis, fost primar al orașului
Kozani, Grecia; Robert Pollock, din partea
Secretariatului Platformei. 

Cu același obiectiv am lansat raportul
„Recalificați și uitați”, o analiză a
contextului reducerii de personal din
sectorul minier în Valea Jiului, a
măsurilor concrete care au fost luate
pentru a diminua impactul social în
zonele afectate de restructurarea
sectorului minier cât și nivelul de succes
al acestora. Raportul a fost prezentat la
un eveniment în Petroșani, județul
Hunedoara, la care au participat
reprezentanți ai Comisiei Europene și ai
autorităților locale, ONG-uri, sindicate și
mediul de afaceri, cât și reprezentanți ai
Ministerelor Fondurilor Europene și
Energiei. Rezultatele raportului au oferit
părților interesate un context pentru o
mai bună înțelegere a abordării tranziției
juste în regiune.
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Raportul modelării economice

Corelare între rata șomajului și reducerea sectorului minier , din raportul
Recalificați și uitați 

Bankwatch România
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TRANZIȚIA
ENERGETICĂ

În 2019, Uniunea Europeană a continuat
procesul de reproiectare a politicilor în materie
de climă și energie pentru accelerarea
tranziției către energie curată și trecerea la o
economie cu emisii reduse de carbon.
Negocierile privind propunerile de regulament
pentru Fondul European pentru Dezvoltare
Regională și Fondul de Coeziune, adoptarea de
noi directive care reglementează piața de
energie și punerea în aplicare a măsurilor de
eficiență energetică, adoptarea țintei de
neutralitate climatică pentru 2050 și noile
politici de creditare în domeniul energiei au
reprezentat acțiunile cheie la nivel european
pentru abordarea schimbărilor climatice. 
 
Contribuția Bankwatch România în ceea ce
privește aceste subiecte a implicat
monitorizarea propunerilor pentru noul cadru
financiar multianual 2021-2027 și coerența
acestuia cu obiectivele pe termen lung în
domeniul climei și energiei și desfășurarea
întâlnirilor de advocacy cu membrii
Parlamentului European. Am susținut exclu-
derea clară din următoarea perioadă de
finanțare a tuturor investițiilor în combustibili
fosili și îmbunătățirea dispozițiilor referitoare
la aplicarea principiilor privind transparența și
participarea publicului la luarea deciziilor
cuprinse în principalele reglementări
energetice și climatice. 
 

Finanțare europeană pentru
tranziția energetică

Tranziția energetică este procesul
de transformare a sistemului
energetic actual bazat pe com-
bustibili fosili într-un sistem curat
cu emisii zero de carbon prin utili-
zarea surselor regenerabile de
energie și implementarea măsu-
rilor privind eficiența energetică.
 
La nivel european, pentru 2030 au
fost instituite noi angajamente în
ceea ce privește domeniul cli-
matic și energetic: reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră
cu 40% față de nivelurile din 1990;
creșterea eficienței energetice cu
32,5% față de nivelul de referință
din 2007; și creșterea ponderii
surselor regenerabile de energie
până la un nivel de 32%. Pentru a
atinge aceste obiective, România
trebuie să elaboreze Strategia
Energetică Națională și Planul
Național Integrat în domeniul
Energiei și Schimbărilor Climatice
și să identifice acțiunile și sursele
potrivite de finanțare pentru
realizarea tranziției energetice. 
 
Următorul buget al Uniunii Euro-
pene și regulamentele acestuia se
află în proces de negociere și vor
defini modul în care Uniunea
Europeană va acționa pentru
combaterea schimbărilor clima-
tice în următorii șapte ani.
Campania noastră se concen-
trează pe monitorizarea Guver-
nului Român în ceea ce privește
realizarea obiectivelor climatice și
energetice, prevenirea construirii
de noi proiecte pe bază de com-
bustibili fosili și participarea la
consultări publice organizate la
nivel național și european. 
 

Conferință de presă despre Bugetul UE 2021-2027, sursă: Comisia Europeană

Bankwatch România

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/photo/P-040454~2F00-10


JUST TRANSITION

La nivel național, continuând activitatea
începută în cadrul proiectului „Accelerating the
Energy Transformation of Central and Eastern
Europe and Learning from the German
Experience”, finanțat de Ministerul German
pentru Mediu, Conservarea Naturii și
Siguranța Nucleară, Bankwatch România s-a
concentrat pe analiza coerenței măsurilor
propuse în prima versiune a Planului Național
Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor
Climatice (PNIESC). În urma comentariilor
depuse de Bankwatch România privind
conținutul PNIESC, dar și a presiunii publice
din partea altor părți interesate din România,
Comisia Europeană a publicat în iunie 2019
recomandările pentru versiunea finală a
documentului. Comisia a recomandat insti-
tuirea unor obiective mai ambițioase privind
eficiența energetică și ponderea energiei
produse din surse regenerabile, precum și
elaborarea unui plan mai coerent cu
obiectivele de neutralitate climatică. 
 
Alături de Greenpeace, Bankwatch România a
prezentat un raport conținând comentarii și
sugestii privind Raportul de mediu și Studiul
de Evaluare Adecvată pentru Strategia
Energetică Națională 2019-2030, cu perspec-
tiva anului 2050. Raportul a arătat că
documentele erau incomplete și abordate
superficial.
 
Pe lângă analiza acestor documente specifice,
am evaluat programele de implementare a
măsurilor de eficiență energetică și am
colaborat cu diverse părți interesate pentru a
face mai vizibilă necesitatea tranziției
energetice și beneficiile acesteia la toate
nivelurile decizionale.
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În urma unor modificări îndoielnice a
legislației naționale având ca scop
accelerarea dezvoltării proiectelor de
gaze naturale, Bankwatch România a
publicat un raport care analizează dero-
gările de la legislația privind protecția
mediului, dreptul de proprietate și zone-
le naturale protejate efectuate pentru a
înlesni implementarea acestor proiecte
și modul în care principiile privind trans-
parența și participarea publicului la
luarea deciziilor au fost aplicate în
procesul de implementare. Luând în
considerare că investițiile pe bază de
gaze naturale beneficiază de finanțare
din partea instituțiilor internaționale
precum Banca Europeană de Investiții
(BEI) și Banca Europeană pentru Recon-
strucție și Dezvoltare (BERD), raportul a
evaluat și aplicarea și respectarea
politicilor de mediu și de durabilitate ale
Băncilor în relație cu aceste proiecte. Va realiza profit Rovinari 600? Analiză bazată pe datele din PNIESC

Capturarea statului: studiu de
caz în domeniul exploatării și
transportului gazelor naturale în
România

Bankwatch România



Raportul și recomandările acestuia au fost
prezentate în cadrul unei reuniuni a Coaliției
Române de Mediu, dar și în cadrul unor
întâlniri cu reprezentanții BERD și cu cei ai
Ministerului Energiei. În cadrul acestor
întrevederi, am împărtășit îngrijorările noastre
cu privire la respectarea principiilor de
transparență și participare publică în
desfășurarea acestor proiecte de gaze
naturale și am formulat recomandări pentru
îmbunătățirea durabilității acestor tipuri de
investiții.

Prezentarea raportului
Capturarea Statului la
reuniunea Coaliției Române
pentru Mediu 

Finanțare europeană la nivel național
Pe parcusul anului 2019, Bankwatch România
a participat activ la întâlnirile organizate de
Ministerul Fondurilor Europene care au avut
ca scop identificarea următoarelor priorități de
finanțare pentru perioada 2021-2027 și
stabilirea arhitecturii următoarelor Programe
Operaționale, monitorizând în același timp și
coerența dintre finanțarea europeană
disponibilă și obiectivele asumate de România
în domeniul climatic și energetic. În plus, am
continuat să evaluăm modul în care fondurile
europene curente au fost cheltuite la nivel
național și am elaborat recomandări în ceea ce
privește prioritățile de investiții din cadrul
următoarei strategii de țară a BERD pentru
România. 

Steagurile României și UE, sursa: Comisia Europeană

Bankwatch România

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/photo/P-040221~2F00-58


În 2019, rețeaua CEE Bankwatch a luat
parte la prima cercetare  care analizează
impactul asupra sănătății populației a
poluării transfrontaliere a aerului prove-
nită de la termocentralele pe cărbune.
Rezultatul este raportul Cărbunele și
poluare cronică în Balcanii de Vest,
publicat în februarie 2019 în baza
emisiilor din 2016, condus de Alianța
pentru Sănătate și Mediu (HEAL). 
 
În Balcanii de Vest sunt 16 termo-
centrale pe cărbune depășite tehnologic
care amenință sănătatea publică prin
producerea unor cantități enorme de
particule în suspensie, cu impact asupra
populației din regiune, din UE și dincolo
de aceasta. În fiecare an provoacă 3.900
de decese premature, 8.000 de cazuri de
bronșite la copii și alte boli cronice cu un
impact financiar între 6,1 și 11,5 miliarde
de euro atât pentru sistemul de
sănătate, cât și pentru cel economic. În
UE costurile pentru sănătate ajung la
3,1-5,8 miliarde de euro, în timp ce
povara economică în țările din Balcanii
de Vest este estimată la 1,9-3,6 miliarde
euro în fiecare an. 
 
Desigur, cei care suferă mai mult sunt
oamenii care trăiesc în regiunea
Balcanilor de Vest, dar dintre statele
membre ale UE cele mai afectate sunt
vecinii: Romania, Bulgaria, Italia, Croația,
Ungaria și Grecia.
 

Pe lângă campaniile noastre
centrale, susținem, în funcție de
resursele disponibile, alte
proiecte care corespund misiunii
noastre. Campania Cărbune în
Balcani (Balkan Coal) este o
componentă importantă a activi-
tății rețelei CEE Bankwatch din
care face parte și Bankwatch
România. Deoarece țara noastră
este situată în Balcani și are o
importanță strategică pentru
granițele UE, monitorizarea și
implicarea în evoluția utilizării
cărbunelui în Balcani include și
România. Coordonatoarea campa-
niei de Energie a CEE Bankwatch
se află în biroul din București,
astfel încât poate oferi perspec-
tive valoroase și acționa local în
scopul campaniei regionale.
 
În 2019 ne-am axat pe problema
poluării aerului, mai precis a
poluării datorate termocentra-
lelor pe cărbune. Am luat parte la
un studiu condus de HEAL cu
privire la poluarea transfronta-
lieră cauzată de arderea cărbu-
nelui în Balcanii de Vest și am
monitorizat poluarea aerului în
una dintre regiunile carbonifere
din România. 
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CĂRBUNE ÎN
BALCANI

Cărbunele și poluare cronică
în Balcanii de Vest

Modelarea expunerii la poluarea cu particule  în suspensie (PM2.5,
cauzată de 16 termocentrale pe cărbuni în 2016,  din raportul Cărbunele
și poluarea cronică

Bankwatch România

https://bankwatch.ro/carbunele-si-poluarea-cronica-in-balcanii-de-vest/


JUST TRANSITION

În România, dioxidul de sulf, particulele în
suspensie și emisiile de oxizi de azot de la
termocentralele din Balcanii de Vest au condus
la 380 de decese premature în 2016, cel mai
mare număr din afara regiunii de origine.
Costurile medicale datorate poluării din
arderea cărbunelui din Balcanii de Vest sunt
estimate la o valoare între 0,5 – 1,1 miliarde
euro pe an, ceea ce reprezintă între 7% și 17%
din bugetul pentru sănătate din 2016.
 
Uniunea Europeană a deschis un proces
împotriva României la Curtea de Justiție în
2018 pentru că nu a respectat standardele de
calitate a aerului. Conform CE, nivelurile
poluării aerului cu particule în regiunea
capitalei București au fost depășite în mod
constant încă de când legea UE a fost aplicată
în România pentru prima dată. Numai în 2016,
acest lucru s-a întâmplat de 38 de ori. În plus,
termocentralele care funcționează ilegal - fără
acord de mediu valabil – în Hunedoara și
Vâlcea contribuie la nivelul poluării în România
prin emisiile de dioxid de sulf sau particule. La
aceasta se adaugă poluarea transfrontalieră
de la termocentralele învechite din Balcanii de
Vest care împovărează sănătatea publică a
țării. 
 
Raportul a produs o undă de șoc în unele
instituții europene, cum ar fi Direcția Generală
Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG
NEAR), al cărui comisar de la acea dată a citat
valorile, precum și directorul Tratatului
Comunității Energiei. Acesta a dus la un caz de
infringement împotriva Serbiei deschis în
ianuarie 2020 de către secretariatul
Comunității Energiei și la o interpelare
parlamentară din partea Greciei prin MPE
Petros Kokkalis. 
 

Ca parte din efortul regional, CEE
Bankwatch realizează monitorizări
independente ale calității aerului în
diferite comunități din regiunea extinsă
a Balcanilor pentru a face cunoscută
publicului poluarea industrială, care se
datorează nu numai termocentralelor pe
cărbune, dar și carierelor de lignit și
depozitelor de cenușă. În 2019, am
realizat o monitorizare a poluării aerului
cu particule în suspensie în Șimnicu de
Sus, lângă termocentralele pe cărbune
de la Craiova și Ișalnița.
 
În timpul perioadei monitorizate
(14.09.2019 - 28.10.2019) valorile zilnice
admise au fost depășite într-un număr
semnificativ de zile din perioada de 45
de zile monitorizată. Valoarea limită
zilnică admisă pentru PM10 a fost
depășită în 14 zile, cu un trend crescător
al concentrației începând de la
jumătatea lunii octombrie, în timp ce
concentrația medie zilnică de PM2,5
arată 17 depășiri ale limitei zilnice
recomandate de către Organizația
Mondială a Sănătății (OMS). Și
concentrația PM2,5 a început să crească
de la jumătatea lunii octombrie, când
am obținut regulat valori la 24 ore de
două ori mai mari decât valoare limită
pentru protejarea sănătății recomandată
de OMS.
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Decese premature cauzate de flota de termocentrale din Balcanii de Vest
în 2016, din raportul Cărbunele și Poluarea Cronică

Monitorizare independentă a
poluării aerului în România

Bankwatch România

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_18_3450


Folosind direcția vântului pentru a determina
posibilele surse de poluare a aerului, analiza a
arătat că există anumite cazuri în care
depozitul de cenușă, situat la est de locația de
monitorizată (50-140° pe grafic), poate fi o
sursă majoră. Cele mai evidente sunt
rezultatele înregistrate pe 16 și 20 septembrie,
dar rezultate similare au apărut și în alte zile.
 
La sfârșitul anului 2018, Guvernul român a
publicat o propunere de hotărâre de guvern
pentru extinderea depozitului de cenușă
Craiova II, Valea Mănăstirii. Sub pretextul că
proiectul este de interes public, statul oferă
sprijin financiar (2.775.721 lei sau aproximativ
580.000 euro) pentru costul exproprierilor
necesare extinderii. Banii ar trebui folosiți de
Complexul Energetic Oltenia -  administratorul
termocentralei și a depozitului de cenușă -
pentru a gestiona exproprierile, care ar trebui
să fie făcute succesiv până în 2025.
 

Împreună cu un membru al comunității
afectate din Șimnicu de Sus, am solicitat
Gărzii de Mediu să realizeze propriile
măsurători independente ale poluării
aerului în sat. În același timp, aceștia
trebuie să se asigure că CEO respectă
legile existente cu privire la poluarea
aerului cu particule de praf,  asigurându-
se că folosește aspersoare pentru a
reduce emisiile depozitelor de cenușă.
De asemenea, apelăm la Guvernul
român să renunțe la planul de a oferi
ajutor de stat către CEO pentru
extinderea depozitului de cenușă de la
Valea Mănăstirii, să nu mai folosească
bani publici pentru a finanța producția
energiei din cărbune și să-și folosească
resursele pentru a monitoriza și
ameliora poluarea, dar și pentru a
asigura tranziția energetică.
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Roza vânturilor - poluarea aerului
provenită de la depozitul de cenușă

Șimnicu de Sus: media zilnică și valorile recomandate pentru concentrațiile PM10 și PM 2,5

Bankwatch România



European Climate Foundation (ECF):
50.095 euro pentru campania Minerit și
termocentrale și Tranziția justă în România;
4.000 de euro pentru campania Tranziția
justă din România, Bulgaria și Grecia;
ECF prin intermediul rețelei CEE
Bankwatch (subgrant): 27.500 euro pentru
campania Carbune în Balcani; 1.788 euro
pentru campania de Transformare
energetică; 6.168 euro pentru campania
pentru Tranziția justă la nivel european;
Comisia Europeană - DG Mediu - Life +
prin intermediul Justice & Environment
Network (subgrant): 4.000 euro pentru
campania generală pentru Mediu;
Ministerul German Federal pentru
Mediu, Conservarea Naturii, Construcții
și Siguranță Nucleară (EUKI), prin
intermediul rețelei CEE Bankwatch
(subgrant): 22.630 euro pentru campania
de Transformare energetică și pentru
campania Tranziția justă la nivel european;
Fundația Open Society (OSF) prin
CounterBalance (subgrant): 5.696 euro
pentru campania de Transformare
energetică;
Veniturile realizate prin redirecționarea
a 2% din impozitul pe venit al persoanelor
fizice: 72 euro.

ECF
44.4%

ECF via BWN
29.1%

EUKI
18.6%

OSF
4.7%

LIFE +
3.3%
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Activitățile asociației în 2019 au fost
susținute de:

Bankwatch România este recunoscătoare tuturor donatorilor pentru încrederea și
sprijinul acordate care au făcut posibilă activitatea noastră în 2019.
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