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PARTEA I: ŞTIRI DESPRE ANMEM
Stimaţi colegi,
În acest număr al buletinului nostru informativ dorim să vă aducem la cunoştinţă noutăţile apărute în activitatea
asociaţiei noastre, precum şi facilităţile oferite de website-ul asociaţiei şi informaţii utile.

◊

Liste de discuţii

Pe pagina de web a ANMEM există două liste de discuţii, „Registrul evaluatorilor şi auditorilor de mediu” şi „Idei,
opinii, sugestii, dialog” unde sunteţi în continuare invitaţi să dezbateţi temele propuse pentru fiecare în parte.

◊

Motor de căutare

Motorul de căutare este un instrument care facilitează identificarea membrilor asociaţiei (persoane fizice, experţi,
persoane juridice), în funcţie de domeniile de expertiză declarate, oferind oportunitatea de a fi contactaţi şi
contractaţi pentru diverse servicii sau lucrări.
Vă invităm în continuare să vă actualizaţi profilul personal, pe măsură ce apar noutăţi sau informaţii noi despre
activitatea sau serviciile pe care le puteţi oferi: informaţii personale, înregistrarea prezentărilor, cv-uri etc.

◊

Biblioteca ANMEM

Prin contribuţia dumneavoastră am iniţiat o biblioteca de titluri publicate de membrii asociaţiei. În acest scop, puteţi
să vă înregistraţi ca şi autor sau co-autor diversele publicaţii (cărţi, cursuri, articole, studii) care pot fi utile membrilor
asociaţiei sau publicului interesat. Din data de 11.04.2009, biblioteca ANMEM este disponibilă pentru public.

◊ Înscrieri în comisiile de specialitate
Tot prin intermediul website-ului ANMEM a fost lansată procedura de înscriere într-una sau mai multe comisii de
specialitate, constituie pe domeniile de activitate pe care şi le propune asociaţia (Comisia permanentă pentru
autorităţi şi administraţie, Comisia permanentă pentru legislaţie, strategii si politici de mediu, Comisia permanentă
pentru programe, proiecte, finanţări, Comisia permanentă pentru cercetare, educaţie, perfecţionare profesională,
Comisia permanentă pentru comunicare, imagine, parteneriate şi relaţii publice, Comisia permanentă pentru publicaţii
şi edituri, Comisia permanentă pentru consultanţă de mediu, Comisia permanentă pentru servicii de mediu şi
infrastructură, Comisia permanentă „ Registrul evaluatorilor şi auditorilor”, Comisia patronală). În acest scop, pe
pagina dumneavoastră personala, în cadrul rubricii "Secţia de votare" aveţi posibilitatea să vă înregistraţi ca membri
în cadrul acestor comisii. Este important să vă înscrieţi în comisii, deoarece activitatea de bază a asociaţiei se va
desfăşura în şi prin aceste comisii, iar înscrierea reprezintă disponibilitatea dvumneavoastră de a activa în cadrul
asociaţiei, pe domeniul de expertiză.

◊

Organizare filiale

Constituirea filialelor asociaţiei se face voluntar de către membrii acesteia, pornind de la un număr minim de 50 de
membri. Există opţiuni pentru filiale în Bucureşti, Galaţi, Cluj şi Timişoara şi aşteptăm alte iniţiative.
Contăm pe iniţiativa dumneavoastră! Grupurile de iniţiativă organizate pentru constituirea filialelor vor transmite pe
adresa ioan.gherhes@gmail.com componenţa grupului de iniţiativă şi numele membrilor care ar putea opta pentru
înscrierea în filială.

◊

Noutăţi

La rubrica de „Noutăţi” puteţi consulta noutăţile legislative, lista persoanelor fizice şi juridice atestate de Ministerul
Mediului la data de 22.11.2008, precum şi colecţia (viitoare) a buletinului nostru informativ. Informaţiile din această
rubrică sunt acum disponibile publicului.
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PARTEA A II-A: NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Legislaţie
◊

Hotărâre nr. 1132 din 18/09/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi
acumulatori.

◊

Hotarare 1320_2008 organizare, functionare Ag Nat Arii Nat Protejate

◊

Hotărâre nr. 53 din 29/01/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane
împotriva poluării şi deteriorării.

◊

Hotărâre nr. 57 din 05/02/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului.

◊

Hotărâre nr. 279 din 11/03/2009 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Suediei privind cooperarea în domeniile energie şi mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008.

◊

Hotărâre nr. 79 din 11/02/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul
asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

◊

Lege nr. 407 din 09/11/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic. (varianta noiembrie 2008).

◊

Lege nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (varianta februarie 2009).

◊

Ordonanţă de urgenţă nr. 154 din 12/11/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.

◊

Ordin nr. 119 din 26/02/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005.

◊

Ordin nr. 137 din 26/02/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din
România.

◊

Ordin nr. 14 din 26/01/2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a
speciilor de floră şi de faună sălbatice.

◊

Ordin nr. 1430 din 26/08/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (varianta completata de 119/2009).

◊

Ordin nr. 1533 din 27/11/2008 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor
naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a
custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare.

◊

Ordin nr. 254 din 12/03/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de
gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate pentru perioada 2008-2012.

◊

Ordonanţă de urgenţă nr. 164 din 19/11/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

◊

Ordonanţă de urgenţă nr. 15 din 25/02/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului
asupra mediului.
Toate aceste informaţii se pot regăsi pe website-ul asociaţiei, la secţiunea “Noutăţi legislative”.
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PARTEA A II-A: NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Propuneri legislative—se regăsesc pe site-ul Ministerului Mediului, http://www.mmediu.ro/proiecte_acte.htm, iar
opinii/propuneri/sugestii se pot trimite la adresele de email specificate pe site-ul respectiv.

◊ 08.04.2009 - Decizia etapei de încadrare în procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe
conform HG nr. 1076/2004 pentru "Strategia Guvernamentala de dezvoltare a comunicaţiilor electronice în bandă largă
în România, pentru perioada 2009-2015" şi "Documentul de politica şi strategie privind tranziţia de la televiziunea
analogică terestră la cea digitala terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional"

◊ 02.04.2009 - Consultarea publicului privind diagnozele pe baza cărora se vor realiza Programele de Acţiune pentru
zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole

◊ 27.03.2009 - Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind instituirea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale,
care transpune obligaţiile Directivei 2007/2/CE

◊ 20.03.2009 - Proiectul de hotărâre a Guvernului privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor
periculoase

◊ Dezbatere publică a proiectului de hotărâre a Guvernului privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea
preparatelor periculoase.

◊ 16.03.2009 - Proiect de lege privind modificarea si completarea Legii Apelor nr. 107/1996
◊ 17.03.2009-Declanşarea etapei de încadrare a primei versiuni a Strategiei Naţionale de Gestionare a
Deşeurilor şi a Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor Ministerul Mediului—revizuite, pentru a se
decide daca acestea se supun evaluării strategice de mediu, conform H.G. nr. 1076/2004.

◊ 12.03.2009 - Prima versiune a Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor si a Planului Naţional de Gestionare a
Deşeurilor - Revizuite

◊ 20.02.2009 - Proiectul de Hotarare privind stabilirea dispozitiilor referitoare la sanctiunile aplicabile pentru încalcarea
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea,
evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru
Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al
Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei

◊ 03.04.2009 - Proiectul de hotarâre a Guvernului pentru modificarea anexelor la Hotarârea Guvernului nr. 367/2002
privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii si a
componentei nominale a Consiliului Stiintific

◊ 20.02.2009 - Proiectul de Hotarâre privind aprobarea platii contributiei financiare a României pentru activitatile de
implementare a Abordarii Strategice a Managementului International al Chimicalelor

◊ 09.04.2009 - O R D I N privind procedura de înregistrare a producatorilor de baterii si acumulatori
◊ 11.03.2009 - Contributii la dezvoltarea strategiei de management al riscului la inundatii
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PARTEA A III-A: INFORMAŢII UTILE
Schema Comunitară de eco - management şi audit (EMAS)
Schema Comunitară de eco - management şi audit (EMAS) este un instrument de
management pentru companii şi alte tipuri de organizaţii, care permite evaluarea şi
îmbunătăţirea performanţei lor de mediu, aplicată prin Regulamentul Parlamentului
European si al Consiliului (CE) nr. 761/2001.
Autoritatea competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului este autoritatea
publică centrală pentru protecţia mediului. În cadrul autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului se înfiinţează Comitetul consultativ EMAS, iar Agenţia Naţională pentru
Protecţia Mediului organizează şi coordonează Secretariatul tehnic al Comitetului
consultativ EMAS.
Obiectivul

principal al Regulamentului EMAS este îmbunătăţirea continuă a performantei de mediu a

organizaţiilor, în contextul dezvoltării durabile.
PENTRU PERSOANE JURIDICE (ÎNREGISTRARE EMAS)
Se poate înregistra EMAS orice organizaţie (companie, corporaţie, firmă, autoritate sau instituţie, o parte sau o
combinaţie a acestora, cu răspundere limitată sau cu orice alt statut juridic, publică sau privată care are propria
structura funcţională sau administrativă), care doreşte să îşi îmbunătăţească performanţa de mediu.
Paşii implementării EMAS

◊ Implementarea unui sistem de management de mediu conform standardului ISO 14001 şi cerinţelor din Anexa
I a Regulamentului EMAS
◊ Identificarea şi prioritizarea aspectelor de mediu. Organizaţia trebuie să ia în considerare atât aspectele de
mediu directe, cât şi cele indirecte ale activităţilor, produselor sau serviciilor sale;
◊ Identificarea aspectelor de mediu pe factori de mediu: deversarea în apă, emisii în aer, zgomot, scurgeri în sol
şi în pânza freatică, deşeuri, utilizare energie/apă, substanţe şi preparate periculoase, etc.;
◊ Stabilirea obiectivelor şi ţintelor de mediu;
◊ Respectarea prevederilor legale şi a altor cerinţe;
◊ Stabilirea şi ierarhizarea pe niveluri de competenţă a tuturor responsabilităţilor din cadrul managementului
general al organizaţiei;
◊ Întocmirea declaraţiei de mediu (conform cerinţelor din Anexa III a Regulamentului EMAS );
◊ Validarea informaţiilor cuprinse în declaraţia de mediu de către un verificator de mediu acreditat pe domeniul
de activitate a organizaţiei (conform Anexei V a regulamentului EMAS);
◊ Implicarea activă a angajaţilor in organizarea si instruirea proprie adecvată, care să le permită participarea
activă la elaborarea si punerea in aplicare a sistemului de management de mediu în cadrul organizaţiei;
◊ Comunicarea internă şi externă
Avantajele înregistrării EMAS

◊ Utilizarea raţională a materiilor prime, a energiei, scăderea consumului de apă, reducerea deşeurilor;
◊ Reducerea costurilor ca efect al îmbunătăţirii
introducerea unor procese noi, eficiente;

performanţelor de mediu, eficientizarea proceselor existente,
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PENTRU PERSOANE FIZICE, JURIDICE ŞI EXPERŢI (OBŢINEREA ACREDITĂRII CA VERIFICATORI DE MEDIU)

Conform OM nr. 1100/2007 privind Procedura de acreditare a persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu,
anexă la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca
verificatori de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1201/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, în vederea obţinerii acreditării ca verificator de mediu, persoanele fizice sau juridice
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
◊ Persoanele juridice trebuie să fie organisme acreditate pentru certificarea sistemelor de management de
mediu;
◊ Persoanele fizice trebuie să fie recunoscute de către un organism acreditat pentru certificarea sistemelor
de management de mediu;
◊ Persoanele juridice sau persoanele fizice trebuie să respecte cerinţele prevăzute la pct. 5.2 din anexa V la
Regulamentul european EMAS nr. 761/2001/CE şi cerinţele minime de competentă privind studiile, instruirea şi
experienţa profesională prevăzute la anexa nr. 1.
Documentele necesare obţinerii acreditării ca verificator de mediu sunt următoarele:
1. Solicitarea de acreditare ca verificator de mediu, ce conţine cererea de acreditare ca verificator de mediu,
conform modelelor prevăzute în anexa nr. 3 din OM 1100/2007;
2. Documentele de susţinere a solicitării de acreditare ca verificator de mediu:
formularul privind instruirea şi experienţa în domeniul protecţiei mediului şi al auditului de mediu, întocmit
conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 din OM 1100/2007;
◊ copie a actului de identitate;
◊ copii ale actelor doveditoare privind statutul persoanei juridice solicitante (certificatul de înregistrare eliberat de
oficiul registrului comerţului, care să conţină şi codul unic de înregistrare, certificatul constatator, actul constitutiv,
organigrama);
◊ acte doveditoare privind statutul de angajat, pentru membrii colectivului de lucru al persoanei juridice solicitante
(copie a cărţii/contractului de muncă sau contractului de colaborare);
◊ copii ale diplomelor de studii care atestă pregătirea profesională;
◊ copii ale certificatelor/actelor doveditoare care atestă absolvirea cursurilor de instruire/programelor de formare
profesională urmate în domeniul protecţiei mediului, respectiv al auditului de mediu, precum şi apartenenţa la
organisme profesionale în domeniul protecţiei mediului, respectiv al auditului de mediu;
◊ documente care să dovedească experienţa în domeniul auditului (dovada auditului), precum şi în domeniul
protecţiei mediului;
◊ declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa V la Regulamentul european EMAS;
◊ dovada achitării tarifului pentru acreditarea/extinderea domeniului de acreditare/reînnoire a acreditării ca
verificator de mediu, conform anexei nr. 5 din OM 1100/2007.

◊

ALTE INFORMAŢII
Legislaţia naţională în domeniul EMAS
OM nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu si audit
(EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările şi completările ulterioare (OM nr.
444/2006, M. Of. nr. 424/17.05.2006 si OM nr. 1313/2006, M. Of. nr. 1012/20.12.2006)
OM nr. 1018/2006 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare EMAS (M. Of. nr. 878/27.09.2006)
OM nr. 790/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Consultativ EMAS si a
Biroului EMAS (M. Of. nr. 689/11.08.2006)
OM nr. 1201/2006 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice si
juridice ca verificatori de mediu (M. Of. nr. 967/04.12.2006)
OM nr. 1100/2007 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru
acreditarea persoanelor fizice si juridice ca verificatori de mediu, aprobat prin OM nr. 1.201/2006
Pentru informaţii suplimentare puteţi accesa http://www.mmediu.ro/departament_mediu/controlul_poluarii/emas.htm,

http://www.anpm.ro/content.aspx?id=107, http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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