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Stimaţi colegi şi colaboratori,

Suntem deosebit de onoraţi să vă anunţăm lansarea primului număr al buletinului informativ al

Asociaţiei Naţionale a Managerilor şi Evaluatorilor de Mediu. Aşteptăm cu deosebit interes ca abonaţii,

membrii şi colaboratorii asociaţiei să ne transmită  observaţii şi sugestii care să ducă la îmbunătăţirea

formei şi conţinutului acestuia de către colectivul de redacţie.

Cine suntem

Asociaţia Naţională a Managerilor şi Evaluatorilor de Mediu a fost creată la Baia Mare în anul 1997 şi

înscrisă în anul 1998 în Registrul Naţional ONG. Grupul membrilor fondatori a fost constituit din 107

persoane cu poziţii diverse în domeniul protecţiei mediului care s-au reunit datorită unor obiective,

considerate importante pentru profesionişti de mediu.

Adunarea generală a membrilor din data de 17 Martie 2009 a decis schimbarea numelui asociaţiei în

Asociaţia Română de Mediu şi mutarea sediului acesteia la Bucureşti. La această dată, asociaţia reuneşte

205 specialişti şi companii cu activitate în domeniul protecţiei mediului.

Membri

Asociaţia este deschisă şi îşi propune să susţină

interesele şi să reprezinte următoarele categorii de membri:

a. Specialişti în domeniul protecţiei mediului angajaţi în

organizaţii, instituţii, autorităţi de mediu, administraţie

publică locală, educaţie, cercetare şi companii

b. Experţi, persoane fizice autorizate sau atestate, cadre

didactice, consultanţi (auditori şi evaluatori de mediu),

consultanţi pe proiecte de mediu care pot fi angajaţi

direct de beneficiari

c. Operatori economici, companii din sfera serviciilor,

instruirii, consultanţei, construcţiilor, etc., instituţii de

învăţământ şi cercetare care desfăşoară activităţi în

domeniul protecţiei mediului

http://www.anmem.ro/
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Scop

Asociaţia are ca scop realizarea şi promovarea intereselor profesionale şi patronale ale membrilor

săi în context naţional şi internaţional.

Obiective

v crearea unui cadru instituţional pentru comunicare internă şi dialog între toate categoriile de membri

ai asociaţiei;

v consolidarea pieţei serviciilor de mediu în consultanţă, pregătire profesională, proiectare, lucrări de

infrastructură, etc. ;

v promovarea spiritului competitiv, consultarea şi sprijinul reciproc în soluţionarea problemelor

comune;

v perfecţionarea cadrului legislativ, în cooperare cu instituţiile publice, pentru crearea condiţiilor de

afirmare şi eficientizare a activităţii tuturor membrilor asociaţiei;

v promovarea cercetării şi stimularea preluării rezultatelor acesteia în domeniul protecţiei mediului

v reprezentarea intereselor legitime ale membrilor în relaţia cu autorităţile, sindicatele, organizaţii

similare şi organizaţiile neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului;

v creşterea competenţelor profesionale prin calificare, pregătire profesională continuă şi specializare

universitară şi postuniversitară;

v facilitarea schimbului de informaţii tehnice şi ştiinţifice în interiorul asociaţiei şi conectarea la sursele

externe de informare;

v racordarea la activităţile similare desfăşurate pe plan naţional şi internaţional;

v promovarea imaginii asociaţiei în mediile profesionale şi publice;

v editarea de publicaţii, manuale şi ghiduri pentru informare în domeniul protecţiei mediului;

Acţiuni imediate

v îndeplinirea formelor legale pentru înregistrarea în noua formulă a Asociaţiei Române de Mediu

v stabilirea modalităţilor de susţinere a activităţii de consultanţă de mediu în România,  inclusiv prin

crearea unui mecanism de recunoaştere a competenţelor profesionale şi înscrierea  într-un Registru

al Asociaţiei Române de Mediu

v reprezentarea intereselor consultanţilor de mediu în relaţia cu Ministerul Mediului

v autorizarea asociaţiei ca Centru de evaluare şi atestare a competenţelor profesionale în domeniul

mediului

v structurarea şi dezvoltarea site-ului asociaţiei

v introducerea comunicării electronice în practica curentă a asociaţiei

v constituirea filialelor

De ce ANMEM?

Ne propunem să devenim una dintre cele mai active şi reprezentative asociaţii de protecţia mediului

din ţară care să fie conectată la asociaţii internaţionale similare. În cadrul asociaţiei, membrii pot să-şi

regăsească interesele profesionale şi patronale susţinute şi recunoscute de o asociaţie reprezentativă:

1. Specialişti în domeniul protecţiei mediului angajaţi în organizaţii, instituţii, autorităţi de mediu,

administraţie publică locală, educaţie, cercetare şi companii
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a. Pregătirea profesională

b. Atestarea competenţelor profesionale

c. Schimbul de informaţii tehnice şi legislative

d. Oferte de muncă

e. Acces la baza de date a asociaţiei

f. Comunicare şi dialog cu membrii asociaţiei

2. Specialişti, experţi, persoane fizice autorizate sau atestate, cadre didactice, consultanţi (auditori şi

evaluatori de mediu), consultanţi pe proiecte de mediu care pot fi angajaţi direct de beneficiari

a. Promovarea expertizei şi ofertei de servicii

b. Pregătire profesională şi recunoaşterea competenţelor

c. Accesul la baza de date a asociaţiei

d. Relaţionarea cu toţi membri asociaţiei

e. Implicarea activă în dialogul cu autorităţile de mediu inclusiv la elaborarea legislaţiei de mediu

f. Schimbul de informaţii profesionale

3.  Operatori economici, companii din sfera serviciilor, instruirii, consultanţei, construcţiilor, etc., instituţii

de învăţământ şi cercetare care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei mediului

a. Promovarea ofertelor de servicii şi lucrări pentru beneficiari

b. Relaţionarea cu toţi membri asociaţiei

c. Reprezentarea intereselor patronale în relaţia cu sindicatele şi instituţiile publice

d. Organizarea în Comisia patronală cu obiective specifice

e. Accesul la baza de date a asociaţiei

f. Accesul la informaţii cu caracter tehnic şi comercial

g. Implicarea în procesul legislativ conform Legii Patronatelor

Organizare

Asociaţia este organizată pe filiale fără personalitate juridică.

Structura centrală

v Adunarea generală

v Consiliul de Coordonare

v Colegiul Consiliului de coordonare

v Comisia de cenzori

v Comisia de Etică şi Disciplină

v Comisii permanente pe domenii

La nivel de filială

v Adunarea generală

v Consiliul de coordonare

v Comisii permanente
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1. Adunarea generală a ANMEM – 17 martie 2009

În data de 17 martie 2009 a avut loc Adunarea generală a

Asociaţiei Naţionale a Managerilor şi Evaluatorilor de Mediu. La

lucrările acesteia, desfăşurate la Universitatea Ecologică Bucureşti

au fost prezenţi 144 membri cu drept de vot, prin participare directă

sau mandate de reprezentare.

După prezentarea istoricului ANMEM, şi a proiectelor pentru

statutul asociaţiei şi ale structurilor organizatorice şi de conducere,

au fost dezbătute în plen aceste subiecte, ajungându-se la

următoarele concluzii:

Clasificarea categoriilor de membri

v Persoane fizice – specialişti cu activitate principală în domeniul protecţiei mediului încadraţi în

administraţia publică locală, autorităţi de mediu, companii

v Persoane juridice – companii cu activitate în domeniul protecţiei mediului

v Experţi, experţi independenţi – specialişti care pot încheia contracte directe cu beneficiari în

condiţiile legii

Aspecte organizatorice

S-au aprobat schimbarea sediului în Bucureşti şi a denumirii asociaţiei în „Asociaţia Română de
Mediu”.

S-au aprobat modificările la statut, urmând ca în termen de 4 zile acesta să fie redactat în forma

finală. S-a decis nominalizarea unei conduceri interimare care să deruleze acţiunile prioritare până la

alegeri, având următoarea componenţă:

Preşedinte executiv interimar – Ioan Gherheş

Consiliul de coordonare

Margareta Nicolau – director general Ecoind

Gheorghiţa Diaconu – şef departament de mediu KPMG

Prof.univ. dr. Vladimir Rojanschi – prorector, Universitatea Ecologică

Prof.univ. dr. Lucian Georgescu – decan, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi

Prof. Univ. dr. Ioan Jelev – Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor

Lector dr. Giuliano Tevi – Universitatea Ecologică

Prof.univ. dr. Petru Ilea – Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca

Lector dr. Marinel Horablaga – Universitatea din Timişoara

Vas Iudith – Depolmed Cluj

Radu Dornean – Ecerom Grup Bucureşti

Prof.univ. dr. Ioan Miloşan – Universitatea Transilvania din Braşov

Comisia de cenzori

Camelia Călătan – ANPM

Şerban Homoriceanu – Laboratoarele Tonnie Ploieşti
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Comisii permanente propuse – care vor fi decise ulterior de către Consiliul de Coordonare interimar

1. Comisia pentru programe, proiecte, finanţări

2. Comisia pentru comunicare, imagine, parteneriate si relaţii publice

3. Comisia pentru publicaţii şi edituri

4. Comisia pentru autorităţi şi administraţie publică

5. Comisia pentru legislaţie, strategii si politici de mediu

6. Comisia pentru consultanţă de mediu

7. Comisia pentru servicii de mediu şi infrastructură

8. Comisia pentru cercetare, educaţie, perfecţionare profesională

9. Comisia „ Registrul evaluatorilor şi auditorilor”

10. Comisia patronală

Cuantumul cotizaţiilor

Persoane fizice 20 RON/lună (240 RON/an)

Experţi, PFA, etc. 40 RON/lună (480 RON/an)

Persoane juridice 200 RON/lună (2400 RON/an)

Termenul estimat pentru desfăşurarea Adunării generale de alegeri – iunie 2009

2. Proiecte de acte normative aflate pe site-ul Ministerului Mediului

http://www.mmediu.ro/proiecte_acte.htm
Tot în primul număr al buletinului informativ al Asociaţiei Naţionale a Managerilor şi Evaluatorilor de

Mediu vă supunem atenţiei câteva din cele mai relevante proiecte de acte normative din domeniul

protecţiei mediului care sunt supuse dezbaterii publice de către Ministerul Mediului. Presupunem că

acestea fiind pe site la data de 22 martie 2009, dezbaterile sunt încă deschise.

Sperăm ca în cel mai scurt timp să activăm Comisia permanentă pentru strategii, politici şi legislaţie

care să preia opiniile dumneavoastră în legătură cu aceste proiecte şi să formuleze comentariile

corespunzătoare în numele membrilor ANMEM.

a. Proiect de HG de aprobare a Foii de parcurs pentru implementarea Planului de acţiune pentru

tehnologii de mediu - ETAP România, aferenta perioadei 2008-2009 (Proiect de Hotărâre, Anexa si Nota

de Fundamentare)

b. HOTARÂRE nr. XXX / 2008 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia

Mediului si a institutiilor publice aflate în subordinea acesteia (Nota de Fundamentare, Anexe) Propunerile

si observaţiile cu privire la proiectul de act normativ vor fi transmise pe adresele

catalin.dumitrescu@mmediu.ro / office@anpm.ro

c. Ordonanta de Urgenta privind taxa pe poluare pentru autovehicule

Propunerile si observaţiile cu privire la proiectul de act normativ vor fi transmise la adresa

taxaauto@mmediu.ro

http://www.mmediu.ro/proiecte_acte.htm
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/Proiect de HG aprobare a Foii de parcurs privind implementarea Planului de actiune pt tehnologii de mediu 2008-2009.rar
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/Proiect de HG aprobare a Foii de parcurs privind implementarea Planului de actiune pt tehnologii de mediu 2008-2009.rar
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/Proiect de HG aprobare a Foii de parcurs privind implementarea Planului de actiune pt tehnologii de mediu 2008-2009.rar
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/HG_xxx.rar
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/HG_xxx.rar
mailto:catalin.dumitrescu@mmediu.ro?Subject=HOTAR%C3%82RE%20nr.%20XXX%20/%202008
mailto:office@anpm.ro?Subject=HOTAR%C3%82RE%20nr.%20XXX%20/%202008
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/taxa_auto.pdf
mailto:taxaauto@mmediu.ro
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d. Proiectul de hotărâre a Guvernului privind clasificarea, ambalarea si etichetarea preparatelor

periculoase

e. Proiect de lege privind modificarea si completarea Legii Apelor nr. 107/1996

f. Strategia pe termen mediu si lung de management a riscului la inundaţii

g. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva

poluării si deteriorării

h. Anunţ + Ordin privind stabilirea Metodologiei pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de

sera din Rezerva pentru instalaţiile nou intrate pentru perioada 2008 - 2012

i. Hotărâre a Guvernului privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substanţelor periculoase

j. Proiect de Ordin privind Procedura pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industria

extractiva

k. Proiect de Ordin privind identificarea posibilelor accidente majore la instalaţiile de categoria A si pentru

cuprinderea unor aspecte specifice în normativele de proiectare, construcţie, exploatare si întreţinere,

închidere si post închidere a haldelor de steril si iazurilor de decantare

l. GHID TEHNIC privind modalităţile de investigare si evaluare a poluării solului si subsolului

m.Proiectul de hotărâre a Guvernului privind gestionarea deşeurilor din construcţii si demolări

n. Proiect de Ordonanţa de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenta a

Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului

asupra mediului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 446 din 29 iunie 2007, aprobata

prin Legea nr. 19/2008

o. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra

pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

p. Ordin privind modificarea unor anexe din Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr.

1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca

parte integranta a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

q. Ghid metodologic privind evaluarea adecvata

r. Ordin privind aprobarea metodologiei de atribuire a administrării, respectiv custodiei ariilor naturale

protejate

s. Proiectul de Hotărâre privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de

mediu si gospodărirea apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea

proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice

http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/Proiect_HG_clasificare-ambalare-etichetare-preparate-periculoase.rar
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/Proiect_HG_clasificare-ambalare-etichetare-preparate-periculoase.rar
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/ape/Proiect_Legea_Apelor.pdf
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/ape/FRM_Strategy_Synthesis_RO_V3.doc
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/Proiect_HG_ape_subterane.doc
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/Proiect_HG_ape_subterane.doc
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/schimbari_climatice/AnuntRNI.doc
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/schimbari_climatice/OM_Metodologie_RNI.doc
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/schimbari_climatice/OM_Metodologie_RNI.doc
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/Proiect_de_HG.rar
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/Proiect-ORDIN-PGDE.pdf
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/Proiect-ORDIN-PGDE.pdf
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/proiect-ordin-depozite-DGRM.rar
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/proiect-ordin-depozite-DGRM.rar
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/proiect-ordin-depozite-DGRM.rar
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/ghid_investigare_draft_4_august_2008.doc
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/constructii_demolari.pdf
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/modificareOUG68-2007.rar
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/modificareOUG68-2007.rar
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/modificareOUG68-2007.rar
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/modificareOUG68-2007.rar
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/controlul_poluarii/Modif_HG_804_dezbatere_publica.doc
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/controlul_poluarii/Modif_HG_804_dezbatere_publica.doc
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/biodiv/ORDIN_modificare_SCI.doc
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/biodiv/ORDIN_modificare_SCI.doc
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/biodiv/ORDIN_modificare_SCI.doc
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/biodiv/Ghid_Evaluare_Adecvata.doc
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/Proiect_OM_11.09. 2008.doc
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/Proiect_OM_11.09. 2008.doc
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/hg_zoo.pdf
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/hg_zoo.pdf
http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/hg_zoo.pdf

