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Partea I: NOUTĂŢI DIN ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI
În a doua jumătate a lunii iunie s-au desfăşurat şedinţele de constituire ale adunărilor
generale a filialelor Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara.
Rezultatele acestor adunări generale sunt următoarele:
Filiala Timişoara
În prezenţa a 53 membri din totalul de 60 înscrişi, membrii filialei au ales următoarea
conducere:
Preşedinte - Alexandru Moisuc - rector USAB Timişoara
Vicepreşedinte - Marinel Nicolae Horablaga - USAB Timişoara
Secretar - Cristian Bostan - SC ACACIA SRL Timişoara
Membri:
§

Carmen Mata Roşu - OKAPIS SRL Oradea

§

Ioan Bănăţean - USAB Timişoara

§

Lucian Niţă - USAB Timişoara

Filiala Cluj
Cu o prezenţă de 53 de membri din 79 înscrişi, s-a decis prin vot următoarea componenţă
a conducerii filialei Cluj:
Preşedinte - Prof. dr. Călin Baciu - Facultatea de Ştiinţa Mediului, UBB, Cluj-Napoca
Vicepreşedinte - Dumitru Florian - Director general CEPRONEF Baia Mare
Secretar - Iuditha Vas - Director Depolmed Cluj-Napoca
Membri:
§

Prof. dr. Alexandru Ozunu - Facultatea de Ştiinţa Mediului, UBB, Cluj-Napoca

§

Prof. dr. Petre Ilea - Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, UBB, Cluj-Napoca

§

Prof. dr. Vasile Oros - Facultatea de Resurse Minerale şi Ingineria Mediului,
Universitatea de Nord, Baia Mare

Filiala Bucureşti
A participat un număr de 51 membri cu drept de vot din 60 înscrişi. Am avut pentru
prima dată o competiţie pentru poziţiile din conducerea filialei. În urma votului secret
organizat, a rezultat următoarea conducere pentru filiala Bucureşti:
Preşedinte - prof. dr. Ioan Bica - Universitatea Tehnica de Construcţii Bucuresti
Vicepreşedinte - dr. Cornel Florea Gabrian - expert independent
Secretar - Ştefan Duduman - Universitatea Ecologică Bucureşti
Membri:
§

Nicoleta Chiriac - consilier ISPE

§

Şerban Ionescu Homoriceanu - Laboratoarele Tonnie Ploieşti

§

dr. Luminiţa Atudorei - ISPE Bucureşti

Partea a II-a:
NOUTĂŢI LEGISLATIVE
§ Ordinul nr. 565 din 08/05/2009 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului
de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează
energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la
îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului.
§ Ordinul 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului,
completat cu normele tehnice respective.
§

Codul silvic - Legea 46/2008 completata de O.U.G. nr. 193/2008 si Legea nr. 193/2009

§ Hotărârea nr. 521 din 28/04/2009 privind organizarea la Sibiu, în perioada 23-25
septembrie 2009, a celei de-a patra Conferinţe a reţelei europene "The European Union
Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law" (IMPEL).
§ Ordinul nr. 918 din 12/05/2009 pentru modificarea Listei cuprinzând standardele
române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la
ambalaje şi deşeuri de ambalaje, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi
comerţului nr. 128/2004.
§ Legea nr. 112 din 14/04/2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul
poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la
Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la
luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie
1998.
§ Ordin nr. 14 din 16/03/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare
împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber.
§ Ordin nr. 80 din 06/05/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi
autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă.
§ Hotărâre nr. 434 din 08/04/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri
de interes naţional, judeţean şi local.
§ Legea 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi
şi drumuri naţionale.
§ Ordin nr. 464 din 21/04/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea
şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului.
§ Ordin nr. 438 din 16/04/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a
produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului
mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007.
§

Hotărâre nr. 956 din 18/08/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide

§ Legea nr. 108 din 14/04/2009 pentru aderarea României la Convenţia internaţională
din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu
hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23
martie 2001

PROGRAME DE FINANŢARE
A. Cooperare în domeniul învăţământului superior şi formării profesionale între
Uniunea Europeană şi Australia, Japonia şi Republica Coreea
Obiectivele programului
Obiectivul general constă în dezvoltarea unei mai bune înţelegeri reciproce între popoarele
statelor membre ale UE şi ţările partenere, inclusiv a unei cunoaşteri mai bune a limbilor,
culturilor şi instituţiilor acestora, precum şi în sporirea calităţii învăţământului superior şi
a formării profesionale prin încurajarea parteneriatelor echilibrate între instituţiile de
învăţământ superior şi de învăţământ profesional în Europa şi în ţările partenere.
Solicitanţi eligibili
Depunerea cererilor de subvenţionare, în cadrul prezentei cereri de propuneri, este
deschisă instituţiilor de învăţământ superior şi instituţiilor de învăţământ profesional şi de
formare profesională, precum şi consorţiilor de instituţii de învăţământ superior şi/sau de
învăţământ profesional şi de formare profesională.
Solicitanţii eligibili trebuie să provină dintr-o ţară partenera şi din unul dintre cele 27 de
state membre ale Uniunii Europene.
Activităţi eligibile
Toate proiectele de mobilitate trebuie să abordeze: dezvoltarea de programe de învăţământ
internaţionale inovatoare, serviciile pentru studenţi, pregătirea lingvistică şi culturală,
cadrele organizatorice pentru mobilitatea studenţilor şi a personalului universitar,
evaluarea, durabilitatea şi diseminarea.
Condiţii de finanţare
Bugetul disponibil se ridică la aproximativ 2,8 milioane EUR. Vor fi prevăzute finanţări
comparabile de către ţările partenere în conformitate cu normele aplicabile fiecăreia dintre
ele.
Termene limită
Cererile în numele instituţiei principale din cadrul UE trebuie trimise Agenţiei Executive
pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură, cel târziu la 15 septembrie 2009.
Informaţii suplimentare:
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/ici-ecp/funding/2009/call_2009_en.htm
B. GRUNDTVIG - Educaţia adulţilor şi alte trasee educaţionale
Obiectivele programului
Programul Grundtvig intenţionează:
§ Să răspundă provocărilor educaţionale impuse de îmbătrânirea populaţiei/creşterea
speranţei medii de viaţă în Europa
§ Să sprijine oferta şi să răspundă cererii de alternative educaţionale pentru adulţi, cu
scopul de a ameliora cunoştinţele şi competenţele acestora
Solicitanţi eligibili
§ Adulţi care învaţă/cursanţi adulţi
§ Profesori, formatori sau alte categorii de personal din instituţii şi organizaţii de
educaţia adulţilor
§ Persoane sau instituţii responsabile cu iniţierea şi monitorizarea politicilor şi sistemelor
educaţionale pentru adulţi, de la nivel local, regional şi naţional;
§ Asociaţii şi reprezentanţi ai organizaţiilor implicate în educaţia adulţilor, inclusiv
asociaţii ale profesorilor sau asociaţii din domeniul educaţiei;

Instituţii şi organizaţii care oferă diferite tipuri de pregătire în educaţia adulţilor
Instituţii implicate în formarea iniţială şi continuă a personalului din domeniul
educaţiei adulţilor
§ Organizaţii care furnizează servicii de orientare, consiliere şi informare în domeniul
educaţiei adulţilor;
§ Centre de cercetare în domeniul educaţiei adulţilor
§ Firme, întreprinderi şi IMM-uri
§ Organizaţii non-profit, asociaţii şi fundaţii care lucrează în regim de voluntariat,
organizaţii non-guvernamentale
§ Instituţii din învăţământul superior
Activităţi eligibile
Prin acţiuni şi tipuri de activităţi specifice programul Grundtvig îşi propune:
§ Să crească accesibilitatea, calitatea şi volumul mobilităţilor în Europa, pentru
persoanele implicate în educaţia adulţilor;
§ Să amelioreze calitatea şi să crească volumul cooperării între organizaţiile implicate în
educaţia adulţilor în Europa;
§ Să asiste persoanele care provin din categorii şi contexte sociale vulnerabile şi/sau
marginalizate, în mod deosebit persoanele vârstnice şi pe cei care au ieşit din sistemul
formal de educaţie fără calificări de baza, pentru a le oferi oportunităţi alternative de
educaţie;
§ Să faciliteze dezvoltarea de practici inovative în educaţia adulţilor, precum şi transferul
acestora de la o ţară participanta la alta;
§ Să sprijine dezvoltarea de conţinuturi informaţionale bazate pe noile tehnologii,
dezvoltarea serviciilor, practicilor şi metodelor pedagogice inovative pentru învăţarea pe
tot parcursul vieţii;
§ Să multiplice abordările pedagogice şi să îmbunătăţească managementul organizaţiilor
pentru educaţia adulţilor.
Informaţii suplimentare:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm
§
§

C. Programul de finanţare a consultanţei în afaceri BAS Romania
Obiectivele programului
Programul de finanţare a consultanţei în afaceri BAS Romania doreşte să se implice în
dezvoltarea economiei româneşti urmărind două obiective principale:
§ de a susţine dezvoltarea şi creşterea competitivităţii companiilor private din România
prin co-finanţarea costurilor pentru proiecte de consultanţă
§ de a susţine dezvoltarea industriei serviciilor de consultanţă din România şi de a creşte
gradul de competitivitate al companiilor de consultanţă româneşti.
Solicitanţi eligibili
Sunt eligibile companiile care îndeplinesc următoarele condiţii:
§ firme mici şi mijlocii (de la 10 la 500 de angajaţi);
§ capital majoritar românesc;
§ firme ce activează pe piaţă de cel puţin 2 ani;
§ capital majoritar privat;
§ firme cu potenţial real de dezvoltare;
§ firme ce prezintă o necesitate de servicii de consultanţă şi care au capacitatea de a
implementa recomandările propuse

Sunt eligibile atât firme care activează în sectorul serviciilor, cât şi în cel al producţiei.
Sunt eligibile firmele de consultanţă care îndeplinesc următoarele condiţii:
§ firmă de consultanţă cu capital majoritar românesc sau consultanţi individuali români
§ experienţă pe piaţa româneasca de cel puţin doi ani
Activităţi eligibile
Programul BAS co-finanteaza o arie foarte larga de proiecte ale firmelor romanesti,
ajutand la imbunatatirea performantei economice si la cresterea competitivitatii. Sunt
eligibile proiecte cum ar fi:
§ implementarea sistemelor de management al calităţii
§ restructurare/reorganizare
§ studii de fezabilitate
§ căutarea de investitori şi parteneri strategici
§ consultanţă în dezvoltarea planului de afaceri
§ implementarea şi perfecţionarea sistemelor de management informaţional (MIS);
§ consultanţă în marketing
§ consultanţă tehnică
§ proiectarea şi modernizarea liniilor de producţie
§ alte servicii de consultanţă
Nu sunt eligibile pentru co-finanţare proiectele de consultanţă din domeniile:
§ servicii juridice
§ planificare fiscală
§ audit financiar
Condiţii de finanţare
Cu ajutorul Programului BAS companiile româneşti au posibilitatea de a accesa:
§ subvenţii de 50% din costul net al proiectului de consultanţă, dar nu mai mult de
10.000 Euro;
§ asistenţă în definirea necesităţilor de consultanţă în afaceri ale companiei
Doar firmele de consultanţă/consultanţii individuali acreditaţi de Programul BAS vor
putea participa la realizarea proiectelor co-finanţate BAS.
Termene limită
Termenul limita al programului va fi stabilit ulterior.
Sursa: Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
Date de contact finanţator:
Pentru mai multe informaţii
Programul BAS Romania
Atalanta Business Center
Str. Av. Mircea Zorileanu, nr. 18, sector 1
Bucureşti, România
Telefon: 021 224 03 02 / 021 224 02 47
Fax: 021 224 12 91
E-mail office@basromania.ro
Web www.basromania.ro

D. LIFE+ este instrumentul financiar care susţine proiectele Statelor Membre pentru
mediu şi conservarea naturii. Din anul 1992, LIFE a cofinanţat aproximativ 2750 proiecte,
contribuind astfel cu 1,35 miliarde euro la protecţia mediului. Cu un buget de 2.143
miliarde euro (pentru perioada 2007 - 2013), LIFE+ se axează pe dezvoltarea şi
implementarea politicii Comunitare şi legislaţiei de mediu, în special pe obiectivele celui
de al şaselea Program de Acţiune pentru Mediu.
LIFE+ cuprinde trei componente:
§

LIFE+ Natură şi Biodiversitate

§

Guvernare şi Politici de Mediu

§

Informare şi Comunicare

LIFE+ Natură va co-finanţa proiecte ce promovează cele mai bune practici, proiecte
demonstrative, proiecte care contribuie la implementarea Directivelor Păsări şi Habitate.
Rata maximă de cofinanţare este de 50%, însă poate fi şi de 75% pentru proiectele orientate
pe speciile şi/sau habitatele prioritare
LIFE+ Biodiversitate va cofinanţa proiectele inovative sau demonstrative care contribuie
la implemetarea obiectivelor Comunicatului Comisiei (COM(2006) 216 final) "Stoparea
pierderii biodiversităţii până în 2010 - şi după". Rata maximă de cofinanţare va fi de 50%.
Guvernare şi Politici de Mediu - această componentă co-finanţează proiecte care contribuie
la implementarea politicii de mediu comunitare, dezvoltarea unor abordări inovative a
politicilor, tehnologii, metode şi instrumente, cunoştinţe de bază cu privire la politica de
mediu şi legislaţie, monitorizarea presiunilor asupra mediului (inclusiv monitorizarea pe
termen lung a pădurilor şi a interacţiunilor de mediu).
Informare şi Comunicare va co-finanţa proiecte ce urmăresc implementarea campaniilor
de comunicare şi conştientizare a mediului, protecţia naturii şi conservarea biodiversităţii,
precum şi proiectele care fac referire la prevenirea incendiilor forestiere (campanii de
conştientizare, training specific).
Deschiderea campaniei de selecţie a propunerilor de proiecte LIFE+ pentru anul 2009 a
avut loc pe 15 mai 2009, având ca termen limită de depunere a propunerilor de proiecte
la Ministerul Mediului data de 15 septembrie 2009.
Informaţii suplimentare pe
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus/components/component_nat.htm
http://www.mmediu.ro/life/life.htm

Partea a III-a: DIN ACTIVITATEA COLEGILOR NOŞTRI
LIFE07 Aplicarea principiilor ecosistemelor industriale în dezvoltarea regională –
ECOREG
Ministerul Mediului a început implementarea unui proiect LIFE, care îşi propune să testeze
în România, la nivel pilot, conceptul de “simbioză industrială”, implementat cu succes în
Marea Britanie, printr-un program guvernamental. Prin acest proiect se urmăreşte
înregistrarea de economii masive de resurse prin revalorificarea în mod inovativ a
deşeurilor generate de anumiţi operatori economici, acestea devenind resurse pentru alte
activităţi economice. Se doreşte astfel crearea unei reţele de companii care acţionează în
mod simbiotic, satisfăcându-şi nevoile de resurse prin preluarea deşeurilor sau produselor
secundare ale altor companii.
Simbioza industrială are la bază principiul simbiozei din sistemele naturale, prin
valorificarea produşilor secundari şi a deşeurilor rezultate dintr-un ciclu de producţie în
cadrul unui alt proces de producţie. În contextul crizei economice care se prefigurează în
România în anii următori, aceste acţiuni ar duce la menţinerea locurilor de muncă şi
dezvoltarea unei activităţi economice sustenabile cu protejarea mediului, cu atât mai mult
cu cât îşi propune să identifice noi direcţii de acţiune care să îmbunătăţească performanţa
operatorilor economici. Prin acest proiect pilot se are în vedere şi evaluarea oportunităţii
unui viitor program simbioză industrială, la scară naţională.
Impact asupra mediului
§
§
§
§
§

Reducerea consumului de resurse naturale cu 5 – 20% a tuturor unităţilor industriale
pilot, prin implementarea unor metode şi instrumente inovative;
Reducerea consumului de energie, utilităţi cu 2-5% pentru fiecare partener;
Reducerea generării de deşeuri şi a emisiilor poluante cu 5-20% pentru fiecare partener
Conversia deşeurilor/produşilor secundari în resurse (materii secundare);
Reducerea semnificativă a impactului asupra mediului prin dezvoltarea unor programe
bazate pe rezultate, la nivelul întreprinderilor industriale.

Impact economic
§
§

Creşterea eficienţei economice (prin îmbunătăţiri tehnologice, reducerea costurilor de
producţie);
Reducerea cheltuielilor cu protecţia mediului.

Impact social
§
§
§

Crearea de noi locuri de muncă;
Îmbunătăţirea imaginii publice şi a inter-relaţionării unităţilor industriale;
Conservarea patrimoniului şi îmbunătăţirea potenţialului turistic al zonei de aplicare.

Valoarea totală a proiectului este de 880.700 euro.
Coordonator proiect Ministerul Mediului - Iulia Degeratu
iulia.degeratu@mmediu.ro, www.nisp-ecoreg.ro
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