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Despre noi și viziune

Bankwatch România este o organizație neguvernamentală de protecție a mediului înființată în
2012, al cărei scop este prevenirea impactului negativ de mediu și social al proiectelor energetice
și promovarea alternativelor pentru o tranziție energetică durabilă și echitabilă.
Ne-am început activitatea cu abordarea problemei poluării cărbunelui și am susținut comunitățile
afectate de carierele de cărbune. Am implementat campanii de succes pentru a preveni
construirea de noi capacități pe cărbune, funcționarea ilegală a termocentralelor pe cărbune și
extinderea carierelor de lignit, pentru a apăra dreptul la un mediu sănătos al comunităților din
regiunile afectate.
Din 2017 ne-am îndreptat atenția către politicile publice și promovarea surselor alternative de
energie. Prin activitățile noastre susținem tranziția de la cărbune către surse regenerabile de
energie până în 2030, în același timp cu diversificarea economică a regiunilor miniere și
protejarea celor mai vulnerabili în acest proces.
Viziunea Bankwatch România este o transformare a sistemului durabilă și echitabilă prin
eliminarea treptată a combustibililor fosili și înlocuirea acestora cu energia regenerabilă și
măsuri de eficiență energetică. Credem că această tranziție trebuie să fie justă pentru
comunitățile cele mai afectate și participativă, pentru a reflecta nevoile tuturor.
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10 momente cheie în 10 ani de
Bankwatch România
În 2021 am înființat clinica juridică pentru dreptul mediului, prima
de acest tip organizată de societatea civilă, care reunește avocați și
studenți la drept interesați de protecția mediului. Scopul este
formarea unei noi generații de profesioniști și creșterea interesului
pe acest subiect.
Din 2021 suntem membri, pentru prima dată, în Comitetele de
monitorizare a programelor operaționale (PO) pentru perioada
financiară 2021-2027. Ne vom concentra pe PO Dezvoltare Durabilă,
PO Tranziție Justă, dar și PO Regionale. Acest lucru vine ca o
recunoaștere a expertizei noastre pe subiectul tranziției energetice.

Rapoartele noastre au pus pe agenda publică teme importante precum:
Tranziție justă în Hunedoara: diversificare economică echitabilă și durabilă
(2019) sau Sectorul energiei regenerabile în România: un potențial încă
neexploatat (2021); acestea au scos în evidență probleme sistemice, au
propus soluții pentru tranziția energetică și dezvoltarea durabilă.
Ca urmare a unei participări active, alături de alți membri ai societății,
la procesele de elaborare ale celor mai importante documente
strategice din domeniul energetic (PNIESC, Strategia Energetică,
PNRR), țintele asumate de România în domeniul energiei
regenerabile au crescut de la 27% în 2019 la 30,7% în 2021.
Am pledat pentru salvarea râurilor sălbatice de munte de
hidrocentralele cu impact puternic negativ asupra biodiversității. În
2017 am oprit în instanță continuarea lucrărilor la hidrocentrala din
Defileul Jiului, care nu respecta legislația de mediu.
Am fost primul ONG din Europa Centrală și de Est care a început o
campanie pe tema tranziției juste în 2017. Am mobilizat societatea
civilă și autoritățile din Valea Jiului să planifice redezvoltarea
economică a zonei.

Am urmărit emisiile termocentralelor pe cărbune și am acționat
atunci când acestea au depășit limitele legale. În urma sesizărilor
noastre, În 2017 Comisia Europeană a deschis un infringement pentru
trei unități ale termocentralelor pe cărbune.
În urma implicării Bankwatch, BERD a decis în 2015 suspendarea
finanțării unității 6 de la Turceni. Proiectul avea mai multe probleme
legale, printre care lipsa unei evaluări corecte a impactului de mediu și
clasificarea greșită a centralei ca una existentă în loc de una nouă
pentru a permite niveluri mai ridicate de poluare.

Am militat pentru respectarea legii la carierele de cărbune care
afectează profund viața și sănătatea oamenilor din comunitățile
miniere, dar și mediul înconjurător. În decursul activității am oprit în
instanță extinderea ilegală a 10 cariere de lignit și am obligat
operatorul să facă evaluări ale impactului asupra mediului.
Am derulat campanii de succes pentru a opri deschiderea de
noi termocentrale pe cărbune la Galați, Brăila (2013) și Rovinari
(2020). Investițiile în capacități noi pe cărbune nu își mai au
locul într-o lumea a schimbărilor climatice fără precedent,
provocate de consumul combustibililor fosili.
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MINERIT ȘI TERMOCENTRALE
România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru încălcarea
Directivei privind emisiile industriale
În 2017 am sesizat Comisia Europeană asupra încălcării limitelor de emisii și implicit a Directivei
privind emisiile industriale. Trei grupuri, dintre care doua aparținând termocentralei Mintia și unul
de la termocentrala Govora au depășit cu mult limitele admise pentru dioxid de sulf și pulberi în
suspensie.
Ca urmare a acestei sesizări, la finalul anului 2021 Comisia Europeană a anunțat că va trimite
România la CJUE pentru nerespectarea normelor UE privind combaterea poluării industriale. Cu
toate că termocentrala Mintia a fost închisă la finalul lunii iunie, România a ajuns la Curtea de
Justiție a Uniunii Europene pentru încălcarea Directivei privind emisiile industriale și pentru cei
șapte ani de poluare cu efecte negative asupra sănătății oamenilor.

Cărbunele în România
În 2021 am publicat un raport amplu despre toate
activele pe bază de cărbune (termocentrale și
cariere) din România. Scopul raportului a fost de a
documenta starea tehnică, financiară și de mediu a
acestora și planurile pentru eliminarea treptată a
cărbunelui din sistemul energetic, toate într-un
singur loc. Odată cu raportul am publicat și o harta
interactivă, pe care o actualizăm periodic, în funcție
de deciziile luate de autorități în privința cărbunelui.
Principalele concluzii au fost că, deși România s-a
angajat prin PNRR să elimine cărbunele până în
2032, planurile strategice nu indicau această
direcție, păstrând în sistem mai bine de jumătate
din capacitatea actuală. Raportul privind cărbunele
în România poate fi un instrument important pus la
îndemâna autorităților, și a publicului larg pentru a
putea gândi un calendar coerent de eliminare
treptată a cărbunelui.
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Restructurarea CEO
Pe fondul creșterii prețului certificatelor de carbon, în 2020 Guvernul României a acordat
Complexului Energetic Oltenia un împrumut în valoare de 251 milioane de euro pentru plata
certificatelor de carbon aferente anului 2019. În februarie 2020 Comisia a aprobat acest ajutor ca
fiind un împrumut de salvare al companiei, cu condiția ca în 6 luni compania să prezinte un plan
de restructurare. Acesta a fost trimis Comisiei în septembrie 2020, iar în februarie 2021 a decis să
deschisă o investigație aprofundată privind viabilitatea companiei. În același timp, în martie 2021
Guvernul a decis să acorde un al doilea împrumut 241 milioane de euro, ajutând CEO să își achite
certificatele pentru 2020, fără a aștepta aprobarea Comisiei.
Ca urmare a acestei situații, cu sprijinul avocaților de la ClientEarth, am depus o plângere la
Comisia Europeană în care am atras atenția asupra faptului că ajutorul de restructurare este
ilegal pentru că va oferi un avantaj competitiv pentru CEO față de ceilalți participanți la piață și
încalcă principiul poluatorul plătește. De asemenea, am subliniat într-un raport adresat Comisiei
că varianta inițială a planului de restructurare submina efortul de decarbonizare, adăugând de
fapt mai multe emisii până în 2030. Compania a revenit cu o nouă formă a planului îmbunătățită,
care propune eliminarea treptată a cărbunelui până în 2030. Planul a fost aprobat de Comisie la
începutul anului 2022.

Pericolul deșertificării în Gorj
În diversele noastre deplasări prin zonele din apropierea termocentralelor și a carierelor de
exploatare a cărbunelui, am discutat cu mai mulți localnici care au subliniat problema apei și a
solului.
Raportul Pericolul deșertificării. Cum afectează
industria cărbunelui calitatea solului și apei în
Oltenia are ca scop analiza și evidențierea
principalelor cauze ale lipsei și poluării apelor, dar și
ale deteriorării solului din aceste zone. Cumulată cu
alți factori, exploatarea cărbunelui determină o
deteriorare puternică a solului, care conduce în timp
la apariția fenomenului de deșertificare și afectează
disponibilitatea și calitatea apei potabile.
Argumentele științifice au fost susținute și de
poveștile locuitorilor acestor zone. În satele din jurul
carierelor de cărbune, precum Lupoaia, Roșia de
Jiu, Rogojel sau Runcurel, oamenii se confruntă cu
lipsa apei sau cu poluarea acesteia. Cu ocazia
raportului am realizat și un video explicativ despre
cum afectează arderea cărbunelui apa potabilă.
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TRANZIȚIE JUSTĂ
Planurile teritoriale pentru tranziție justă

Anul 2021 a fost unul al planificării intense a
tranziției juste și au avut loc mai multe serii de
consultări publice în toate cele șase județe
afectate

de

concentrat

tranziția

pe

energetică.

Ne-am

Teritoriale

pentru

Planurile

Tranziție Justă (PTTJ) ale județelor Hunedoara
și Gorj, unde am participat la opt runde de
consultări. În comentariile noastre am evidențiat
nevoile de reducere a emisiilor de gaze cu efect
de seră, de investiții în producția de energie
verde, economie circulară și incluziune socială,
majoritatea

comentariilor

fiind

incluse

în

versiunile finale ale planurilor.

Avem încă unele îngrijorări cu privire la PTTJ-urile care nu oferă suficiente detalii sau un calendar
clar pentru procesul de tranziție. Planurile sunt în concordanță cu Planul Național de Energie și
Climă al României (PNIESC), dar acest document în sine este depășit și lipsit de ambiție. Mai mult
decât atât, Comisia Europeană a precizat în mod explicit faptul că producția, depozitarea,
transportul și distribuția de combustibili fosili nu sunt eligibile pentru sprijin în cadrul
Mecanismului de tranziție justă. Cu toate acestea, PTTJ-urile din România conțin în continuare
proiecte de gaze fosile. Prin urmare, incertitudinea cu privire la implementarea tranziției se
datorează în primul rând referirilor repetate la gaz ca parte a soluției.
În județul Gorj, lucrăm la formarea unei coaliții a societății civile cu scopul de a sprijini
dezvoltarea durabilă în regiune. Am stabilit contacte cu ONG-uri locale și reprezentanți ai mediului
de afaceri, autorități publice locale și regionale și vom continua să dezvoltăm această rețea. Am
avut 6 întâlniri cu părțile interesate relevante și am descoperit că unii dintre aceștia sunt deschiși
în realizarea unei astfel de coaliții.
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TRANZIȚIE ENERGETICĂ
Planul Național de Redresare și Reziliență
Anul 2021 a debutat cu un amplu proces de consultare publică a Planului Național de Redresare
și Reziliență (PNRR), cel mai important document strategic pentru România destinat înlăturării
efectelor negative generate de pandemie asupra economiei. Am participat la sesiunile de
consultare publică privind dezvoltarea la firul ierbii și dezvoltarea rurală, implicarea societății
civile și folosirea experienței ONG-urilor la elaborarea Planului, precum și tranziția verde și
schimbările climatice, în cadrul cărora am solicitat în mod explicit eliminarea de la finanțare a
investițiilor în capacități de producție a energiei din gaz fosil și în extinderea rețelei de transport și
distribuție a gazului, dar și a proiectelor hidroenergetice care pun în pericol resursele de apă și
biodiversitatea. Mai mult decât atât, am solicitat creșterea resurselor financiare alocate
investițiilor în măsuri de eficiență energetică și investițiilor în sectorul cercetării și inovării, dar și
amplificarea investițiilor în capacități de producere a energiei din surse regenerabile cu accent pe
dezvoltarea sectorului de energie eoliană offshore, în creșterea flexibilității rețelelor electrice și a
celor destinate dezvoltării capacităților de stocare pentru energie cu emisii reduse de carbon.
La sfârșitul procesului de elaborare a PNRR am
publicat o analiză a investițiilor propuse în cadrul
Planului

pentru

sectorul

energetic,

realizată

împreună cu Declic și cu sprijinul unor experți
independenți. Analiza arată faptul că doar 3,4% din
resursele financiare disponibile sunt destinate
proiectelor de producere a energiei din surse
regenerabile și că autoritățile prioritizează în
continuare

proiecte

energetice

pe

bază

de

combustibili fosili, în detrimentul unor soluții care
pot fi aplicate imediat și care generează economii
reale de carbon. Concluziile analizei au fost
comunicate

atât

reprezentanților

Comisiei

Europene, cât și Guvernului României, solicitând din
nou o redirecționare a fondurilor către proiecte
energetice cu adevărat verzi și în acord cu țintele
climatice ale Uniunii Europene.
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Sectorul energiei regenerabile în România: un potențial încă neexploatat
Ca o continuare a activităților privind promovarea
dezvoltării

durabile

a

sectorului

energiei

regenerabile, am publicat un raport care analizează
evoluția acestui sector în România, principalele
politici publice pentru încurajarea acestuia și
propune o serie de recomandări pentru a asigura
creșterea sustenabilă a sectorului regenerabilelor
până în 2030.
Analiza s-a axat pe evaluarea deselor schimbări
legislative aplicate acestui segment al sectorului
energetic național care i-au destabilizat evoluția și
arată că în prezent nu există un sistem de sprijin
coerent

pentru

instalarea

de

noi

capacități

regenerabile care să susțină atingerea țintei de
30,7%. Prin acest raport am făcut un apel la nevoia
de stabilitate și predictibilitate pentru o exploatare
durabilă a potențialului României în ceea ce
privește energia regenerabilă.

Digitalizarea sectorului energetic național
Pentru o tranziție energetică de succes sunt
necesare eforturi trans-sectoriale, un pilon critic
fiind

reprezentat

de

digitalizarea

sistemelor

energetice, a conectării lor, a accesului la rețele sau
a experienței de consum. În România, digitalizarea
este un subiect mai puțin dezbătut, drept urmare
am publicat un raport realizat de un expert extern,
care

prezintă

pe

larg

tehnologiile

digitale

disponibile, precum și o evaluare a gradului de
digitalizare la nivel național a sectorului energetic.
Acestea au un rol important în flexibilizarea rețelei
de distribuție a energiei electrice pentru integrarea
noilor surse regenerabile.
Raportul a fost prezentat și dezbătut în cadrul unei
discuții la care au participat reprezentanți ai
Ministerului Energiei, Ministerului Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației, Administrației Fondului
pentru Mediu, precum și reprezentanți ai mediului
de afaceri și societății civile din domeniul energiei.
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GAZE FOSILE
Începând cu mai 2021 am demarat treptat o nouă campanie, dedicată de această dată gazelor
fosile. Acest combustibil are o creștere semnificativă în Europa pe fondul încadrării lui ca soluție
de tranziție în special de țările Est-Europene. Însă, până în 2040 va trebui să eliminăm treptat
inclusiv gazul fosil pentru a atinge dezideratul climatic (neutralitatea carbonului până în 2050) și
implicit pentru a evita costuri sociale și economice mult mai mari. Așadar, finanțarea și
implementarea de noi proiecte energetice pe bază de gaze fosile trebuie să înceteze acum.
În perioada de debut a campaniei am urmărit deciziile luate la nivel european cu impact direct
asupra activităților la nivel național.

Emisii de metan
Am urmărit evoluția strategiei și a regulamentului privind metanul la nivelul Comisiei Europene și
am început să comunicăm despre nevoile reducerii emisiilor de metan în România. Până la finalul
anului am avut mai multe apariții în presa centrală, și alături de alți specialiști, în care am discutat
despre problema metanului, existentă nu doar în România, dar și în restul lumii.
Am reușit să atragem atenția Administrației Prezidențiale după ce am trimis o scrisoare deschisă
despre Angajamentul Global pentru reducerea emisiilor de Metan pe care România nu l-a semnat
la COP26. În cadrul scrisorii ne-am exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa de ambiție a statului
român privind reducerea emisiilor de metan cu 30% până în 2030 față de anul 2020. Cu această
ocazie am devenit parte din grupul de lucru organizat de Administrația Prezidențială „Combaterea
schimbărilor climatice: o abordare integrată”, care dorește identifice soluții pentru opt provocări
de mediu ale României, una dintre ele fiind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
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Proiectele de interes comun
O parte din activitatea noastră s-a concentrat pe lista proiectelor de interes comun (PIC) agreate
la nivelul Uniunii Europene, care include proiecte masive de gaze fosile pentru care este nevoie de
sprijin financiar considerabil. Am participat la o dezbatere online (la inițiativa Food&Water Action
Europe) unde am vorbit în fața Parlamentului UE explicând impactul proiectelor planificate de
România (în special conducta BRUA) asupra ariilor naturale protejate, dar și asupra cadrului
legislativ care derogă de la legile de mediu. De asemenea, am fost semnatari ai unei scrisori
adresate europarlamentarilor care pledează pentru oprirea proiectelor PIC pe gaze fosile, în
detrimentul energiei regenerabile și a eficienței energetice. Considerăm că proiectele bazate pe
gaze fosile nu ar trebui să aibă statut favorizat, în special că acestea împiedică procesul unei
tranziții economice bazate pe resurse de energie sustenabilă.
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PROTECȚIA MEDIULUI
Pe lângă campaniile principale pe care le desfășurăm, susținem, în limita resurselor noastre
disponibile, și alte proiecte care corespund misiunii noastre.

Hidrocentrale nesustenabile
Am avut avem un rol activ în campania privind construcția nelegală a amenajărilor hidrotehnice
din Defileul Jiului, considerând că distrugerea unui parc natural unic pentru a produce 0,4% din
energia consumată anual în România nu este justificată. În 2018, am obținut anularea în instanță
a autorizației de construire pentru acest proiect, oprind efectiv lucrările înainte ca hidrocentrala să
fie pusă în funcțiune și să aibă un efect devastator asupra mediului.
Acest subiect a revenit pe agenda Parlamentului României, odată cu creșterea prețurilor la
energie, fiind văzută ca o soluție salvatoare pentru reducerea facturilor cu electricitatea. Am fost
invitați la o Comisie de anchetă a cauzelor creșterii prețurilor la energie, alături de alte organizații
implicate în oprirea proiectelor hidroenergetice distrugătoare de biodiversitate. Am argumentat în
fața factorilor de decizie motivele pentru care considerăm această investiție, dar și altele, ca
fiind nesustenabile și am atras atenția că proiectele nu au respectat legislația de mediu. Cu
toate acestea, în urma întâlnirii parlamentarii au propus modificarea limitelor ariilor protejate
pentru favorizarea proiectelor hidroenergetice, o soluție inacceptabilă care ar avea ca efect
distrugerea patrimoniului natural național. Am atras atenția asupra acestui lucru și asupra
infringementului deschis împotriva României din cauza hidrocentralelor printr-o scrisoare
deschisă.
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Clinica juridică pentru dreptul mediului
Cu ajutorul susținerii financiare a Active Citizens Fund am dus la îndeplinire un vis al organizației
existent încă de la înființarea ei. În 2021 am pus bazele unei clinici juridice pentru dreptul
mediului, prima de acest tip organizată de societatea civilă, care reunește avocați și studenți la
drept interesați de protecția mediului. Scopul este formarea unei noi generații de profesioniști și
creșterea interesului pe acest subiect, avocații specializați în legislația de mediu fiind puțini în
România.
În septembrie am organizat un prim curs care a abordat tematica dreptului mediului la nivel
european și național. În lunile ce au urmat, am lucrat cu membrii clinicii pe cazuri concrete ale
Asociației Bankwatch, dar și ale altor organizații care aveau nevoie de sprijin juridic. Clinica își va
continua activitatea pentru cel puțin trei ani, însă scopul nostru este să o prelungim pe o perioadă
nedeterminată.
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CĂRBUNELE ÎN BALCANI
Comply or Close
Cea mai notabilă activitate din cadrul acestei
campanii a fost lansarea celei de-a treia ediții a
raportului și a site-ului complyorclose.org. Acestea
prezintă

impactul

asupra

sănătății

cetățenilor

europeni al termocentralelor pe cărbune din Balcanii
de Vest, care de mai bine de 3 ani depășesc limitele
de poluare stabilite prin lege, provocând aproape
19.000 de decese în această perioadă.
12.000 dintre aceste decese ar fi putut fi prevenite,
ele fiind atribuite emisiilor ilegale care depășesc de
peste

6

ori

limitele

asumate

prin

Tratatul

Comunității Energetice, ce permite accesul țărilor
din Balcanii de Vest la piața de energie a UE. Este
estimat că în România poluanții purtați de curenții de
aer au provocat peste 450 de decese numai în 2020.
Rezultatele raportului au fost publicate în massmedia

internaționale

prestigioase

precum

Bloomberg, the Guardian, Euronews, BBC, ANSA,
Balkan Green Energy News și Al-Jazeera.
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Participarea la consultări transfrontaliere privind Planul de Amenajare a Teritoriului
Serbiei
În martie 2020, Guvernul sârb a organizat consultări publice cu privire la Planul de amenajare a
teritoriului țării pentru perioada 2021-2035. Apoi, procesul de elaborare a Planului a continuat cu
o a doua versiune a acestuia, publicată în toamna anului 2020, iar evaluarea strategică de mediu
(SEA) a Planului a fost supusă și consultării transfrontaliere.
Publicul interesat din România a avut la dispoziție o lună, în iunie 2021 pentru a trimite
comentarii, în ciuda faptului că raportul SEA a fost distribuit doar în limba engleză, iar Planul de
amenajare propriu-zis nu a fost deloc pus la dispoziția publicului, ceea ce împiedică o consultare
reală.
În comentariile transmise de Asociația Bankwatch România am arătat că cel puțin 10 din cele 39
de soluții propuse vor avea impact negativ de mediu, și merg în direcția opusă angajamentelor
Acordului de la Paris sau Agendei Verzi pentru Balcani, pe care Serbia și le-a asumat. O parte din
aceste așa-zise soluții pentru dezvoltarea teritorială sunt: „siguranța aprovizionării cu cărbune”,
„creșterea producției de energie din combustibili lichizi și gazoși și din energia geotermală”,
„extinderea exploatărilor de cărbune din bazinele Kolubara și Kostolac”, „construirea de noi
capacități termoelectrice” și „reconstrucția și construcția de microhidrocentrale”. Acestea vor
avea efecte transfrontaliere grave și ireversibile asupra mediului și sănătății populației, dacă
acest document va fi finalizat și aprobat.
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BUGET ȘI SURSE DE FINANȚARE
Venituri
European Climate Foundation (ECF)

€64.830

ECF prin intermediul rețelei CEE Bankwatch

€32.678

Active Citizens Fund

€73.510

ClientEarth

€19.099

Europe Beyond Coal

€21.579

Friedrich Ebert Stiftung (consultanță pentru tranziție energetică în Balcani)

€13.392

Comisia Europeană – Direcția Generală Mediu – Life+ prin intermediul rețelei Justice
€3.853
& Environment
Comisia Europeană – Direcția Generală Mediu – Life+ prin intermediul CEE
€14.397
Bankwatch Network
Third Generation Environmentalism - E3G (Climate KIC)

€2.700

Ministerul German Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii, Construcții și
€4.600
Siguranță Nucleară (EUKI), prin intermediul rețelei CEE Bankwatch
Total €250.641

Cheltuieli în campanii
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Bankwatch România este
recunoscătoare tuturor donatorilor
pentru încrederea și sprijinul acordate
care au făcut posibilă activitatea din
2021

17

Asociația Bankwatch România
Sediu social: Str. Boișoara, nr.24, ap. 2, sector 6, București
Adresa de corespondență: Splaiul Independenței nr.1, bl.16, sc.1, ap. 6,
București, 040011
+4031 438 2489
bucharest@bankwatch.org
bankwatch.ro
/BankwatchRomania

