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P A R T E A I: Generalităţi
Asociaţia Română de Mediu 1998 s-a constituit prin reorganizarea şi schimbarea
denumirii Asociaţiei Naţionale a Managerilor şi Evaluatorilor de Mediu înfiinţată în anul
1998. Abrevierea numelui asociaţiei este ARM. Sediu asociaţiei este în Bucureşti, B-dul
Vasile Milea, 1G, sector 6.
Sigla asociaţiei este:

1. Asociaţia Română de Mediu prezentare generală
Asociaţia Romană de Mediu s-a constituit în scopul asocierii profesionale şi
patronale ale persoanelor fizice şi juridice cu activitate în domeniul protecţiei mediului şi de
a reprezenta interesele profesioniştilor şi firmelor care lucrează în acest domeniu.
Structura organizatorică a asociaţiei este construită pe filiale şi comisii permanente astfel
încât se asigură cadrul de cooperare între membri atât pe criterii de locaţie cât şi pe
interese profesionale comune.
Secţiunea Tineri este dedicată şi se adresează persoanelor sub 35 de ani care studiază în
domeniul protecţiei mediului sau care au terminat o instituţie de învăţământ de profil şi
lucrează sau încă nu în acest domeniu.
Filialele asociaţiei s-au constituit având ca piloni instituţii din învăţământul superior şi
poartă numele regiunilor istorice.
Comisiile permanente reunesc membrii asociaţiei interesaţi în tipuri specifice de activităţi şi
dezbateri profesionale.
Structurile de conducere stabilite prin statutul asociaţiei asigură coordonarea tuturor
activităţilor derulate în cadrul asociaţiei atât la nivel naţional cât şi la nivelul filialelor şi
comisiilor permanente.
Asociaţia Română de Mediu vine să deruleze activităţi care să răspundă şi să acopere
multiplele necesităţi din sectorul profesional de mediu.
2. Obiective generale

1. ARM este o asociaţie profesională şi patronală care reuneşte specialişti din cadrul
administraţiei publice locale şi centrale şi autorităţilor de mediu, cercetători, cadre didactice
şi specialişti din sectorul economic cu activitate în domeniul protecţiei mediului împreună
cu operatori economici al căror obiect de activitate este direct legat de acest domeniu.
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2. ARM are ca scop realizarea şi promovarea intereselor profesionale şi patronale ale
membrilor săi în context naţional şi internaţional.
3. Pentru atingerea scopului propus, ARM îşi va desfăşura întreaga activitate şi va
utiliza toate resursele disponibile pentru realizarea următoarelor obiective:
-

crearea unui cadru instituţional pentru comunicare internă şi dialog între toate
categoriile de membri ai asociaţiei;
consolidarea pieţei serviciilor de mediu în consultanţă, pregătire profesională,
proiectare, lucrări de infrastructură, etc. ;
promovarea spiritului competitiv şi consultare şi sprijin reciproc în soluţionarea
problemelor comune;
perfecţionarea cadrului legislativ, în cooperare cu instituţiile publice, pentru
crearea condiţiilor de afirmare şi eficientizare a activităţii tuturor membrilor
asociaţiei;
promovarea cercetării şi stimularea preluării rezultatelor acesteia în domeniul
protecţiei mediului
realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări şi alte activităţi similare în
vederea dezvoltării de politici de cercetare-dezvoltare şi inovare
reprezentarea intereselor legitime ale membrilor în relaţia cu autorităţile,
sindicatele, organizaţii similare şi organizaţiile neguvernamentale din domeniul
protecţiei mediului;
creşterea competenţelor profesionale prin calificare, pregătire profesională
continuă şi specializare universitară şi postuniversitară;
facilitarea schimbului de informaţii tehnice şi ştiinţifice în interiorul asociaţiei şi
conectarea la sursele externe de informare;
racordarea la activităţile similare desfăşurate pe plan naţional şi internaţional;
promovarea imaginii asociaţiei în mediile profesionale şi publice;
editarea de publicaţii, manuale şi ghiduri pentru informare în domeniul protecţiei
mediului;
accesarea, atragerea şi utilizarea în scopul îndeplinirii obiectivelor sale de surse
de finanţare şi resurse sub forma de subvenţii, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări,
inclusiv prin desfăşurarea unor activităţi economice, in condiţiile legii.

3. Membri
3.1. Calitatea de membru
1. Pot deveni membri ai ARM persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în
domeniul protecţiei mediului sau domenii adiacente, solicită acest lucru, îşi exprima
acordul cu prevederile statutului asociaţiei, pe care se obliga să-l respecte întocmai.
Validarea noilor membri se face în conformitate cu regulamentul de organizare şi
funcţionare al asociaţiei.
2. Membrii de onoare ai asociaţiei pot fi persoane fizice recunoscute ca personalităţi
ale vieţii sociale, economice, culturale şi ştiinţifice sau de alta natura, care prin activitatea
lor sprijină activitatea asociaţiei sau ideile in baza cărora acţionează aceasta. Adunarea
generală alege prin vot Preşedintele şi membrii de onoare ai asociaţiei la propunerea
Consiliului de Coordonare. Membrii de onoare pot participa la toate acţiunile organizate de
ARM.
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3. Membrii de onoare nu plătesc cotizaţia şi nu au drept de vot. Titlul de membru de
onoare al asociaţiei poate fi acordat şi altor membri ai asociaţiei dacă au merite deosebite
in înfăptuirea obiectivelor asociaţiei.
4. Membrii asociaţiei pot face parte din una dintre următoarele categorii:
a. Membri persoane fizice – specialişti licenţiaţi a căror activitate se
desfăşoară în domeniul protecţiei mediului
b. Membri persoane juridice
- societăţi comerciale care au în actul
constitutiv şi desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei mediului
c. Experţi, experţi independenţi care pot să presteze servicii în domeniul
protecţiei mediului în condiţiile legii
d. Tineri cu vârsta de până la 35 de ani care:
-

studiază in instituţii de învăţământ de profil

-

au absolvit instituţii de învăţământ de profil şi lucrează în domeniu

-

au absolvit instituţii de învăţământ de profil dar încă nu au un loc de
muncă in acest domeniu

3.2. Înscrierea membrilor noi
1. Înscrierea membrilor noi, indiferent de categoria din care fac parte, se operează
online.
2. Solicitantul completează online un formular cu informaţii privind domeniul de
activitate actual, specialitatea si unele date personale. Administratorul bazei de
date evaluează solicitarea şi validează / invalidează înscrierea funcţie de
informaţiile oferite, profilul profesional al solicitantului şi adecvarea acestuia la
statutul asociaţiei.
3. Persoanele juridice trebuie să completeze un formular distinct de adeziune,
semnat şi ştampilat de către conducătorul organizaţiei care va desemna şi o
persoană de contact pe adresă căreia se va transmite toată corespondenţa.
4. Administratorul bazei de date va transmite, prin e-mail, către solicitant
confirmarea aprobării cererii. Acesta va conţine username şi parola de acces a
noului membru la pagina personală.
5. Membrii secţiunii de TINERI urmează aceiaşi procedură de înscriere dar într-o
bază de date distinctă gestionată de o persoană din rândul membrilor.
3.3. Drepturile şi obligaţiile membrilor
1. Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:
a) să aleagă şi sa fie aleşi in organele de conducere, administrative sau de control ale
asociaţiei,
b) să participe la activităţile asociaţiei
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c) să iniţieze, sa propună şi sa participe la acţiuni in sprijinul realizării obiectivelor propuse
in prezentul ROF
d) să facă propuneri pentru completarea sau modificarea statutului asociaţiei
e) să beneficieze de informaţiile şi activităţile asociaţiei
2. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile prezentului ROF
b) să respecte hotărârile luate de către organele de conducere ale asociaţiei
c) să desfăşoare acţiuni in sprijinul creşterii prestigiului asociaţiei
d) să nu desfăşoare activităţi, care prin natura lor ar cauza daune şi ar leza scopurile şi
îndeplinirea obiectivelor asociaţiei
e) să achite cuantumul cotizaţiei stabilit
3.4. Plata cotizaţiei
Conform statutului asociaţiei, plata cotizaţiei este obligatorie pentru menţinerea calităţii de
membru.
Cotizaţia se datorează asociaţiei începând cu trimestrul în care a avut loc dobândirea
calităţii de membru. Aceasta se poate plăti în cote trimestriale, semestriale sau anuale.
Cuantumul cotizaţiei poate fi modificat de Consiliul de Coordonare din anumite motive bine
întemeiate. Această decizie va fi validată în cadrul proximei adunării generale a membrilor.
În cazul invalidării deciziei Consiliului de Coordonare, cuantumul cotizaţiei pentru perioada
următoare va fi cel stabilit de adunarea generală din momentul luării acestei decizii.
Decizia adunării generale nu acţionează retroactiv.
Statutul de membru al asociaţiei este confirmat prin Certificatul de membru eliberat din
trimestrul / anul din care s-a început plata cotizaţiei chiar dacă înscrierea s-a produs mai
devreme.
Validarea anuală a calităţii de membru se face prin autocolantul marcat corespunzător
care se furnizează deţinătorului Certificatului de membru. Pentru anul următor înscrierii în
asociaţie, autocolantul este eliberat doar dacă cotizaţia aferentă anului precedent este
plătită integral.
Plata cotizaţiei conferă statutul de membru cu drept de vot.
3.5. Pierderea calităţii de membru
Calitatea de membru al asociaţiei se poate pierde in următoarele cazuri:
a) prin excludere
b) la cerere
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c) prin radiere, in urma decesului, desfiinţării asociaţiei, etc.
d) prin neplata cotizaţiei
1. Excluderea poate interveni in următoarele cazuri:
- producerea de daune şi prejudicii asociaţiei, morale sau materiale, prin activitatea
desfăşurată
- angajarea in activităţi ce contravin scopurilor şi obiectivelor asociaţiei, specificate in
statut
- nerespectarea hotărârilor luate de către organele de conducere ale asociaţiei
- angajarea respectivei persoane in activităţi ce contravin legilor ţării şi ordinii de
drept
- condamnarea pentru fapte penale, stare incompatibilă cu aceea de membru al
asociaţiei
2. Propunerea de excludere poate fi făcută de oricare dintre membrii asociaţiei şi se
analizează în cadrul conducerii filialei care audiază părţile şi emite o decizie conform cu
opinia majorităţii membrilor conducerii filialei.
3. Împotriva deciziei conducerii filialei, oricare dintre părţi poate adresa o contestaţie
Comisiei de etică şi disciplină a asociaţiei. Aceasta audiază petentul şi emite o
recomandare, convenită prin votul majorităţii membrilor, către Colegiul Consiliului de
Coordonare
4. Membrii asociaţiei pot fi excluşi la recomandarea Comisiei de etică şi disciplină prin
votul majorităţii membrilor Colegiului Consiliului de Coordonare. Contestaţia la decizia
Colegiului se soluţionează de Consiliului de coordonare prin vot şi este definitivă până la
finalizarea căilor legale de atac în instanţă.
5. Plata cotizaţiei este obligatorie pentru toţi membrii asociaţiei cu excepţia membrilor
de onoare. Cotizaţia se plăteşte trimestrial, semestrial sau anual începând cu trimestrul în
care a fost acordată calitatea de membru indiferent de luna in care aceasta s-a produs.
Neplata cotizaţiei pentru o perioada mai lungă de 12 luni de la data înscrierii duce la
excluderea din oficiu a membrului în cauză. Decizia de excludere se ia de către Consiliul
de Coordonare la sesizarea preşedintelui executiv.
6. Pierderea calităţii de membru al asociaţiei nu dă dreptul la pretenţii asupra
contribuţiei aduse la patrimoniul asociaţiei.
4. Organizarea Asociaţiei Române de Mediu
1. Asociaţia Română de Mediu îşi desfăşoară activitatea în structuri centrale şi
regionale (filiale)
2. La nivel central activitatea asociaţiei este coordonată de Consiliul de Coordonare şi
structurile acestuia.
3. Filialele se constituie cu aprobarea Consiliului de Coordonare la cererea unui număr
de cel puţin 50 membri. Filialele nu au personalitate juridică.
4. Cu aprobarea Consiliului de Coordonare, asociaţia poate înfiinţa filiale şi în localităţi
din străinătate.
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5. Preşedintele filialei devine membru cu drept de vot în Consiliul de Coordonare al
asociaţiei. Conducerea filialei este aleasă de adunarea generală a membrilor filialei şi se
validează de Consiliul de coordonare.
6. Consiliul de coordonare va urmări ca la nivel naţional, pe criterii geografice, să
asigure constituirea de filiale pentru membrii înscrişi.
7. Constituirea de filiale nu este restrictivă dacă membrii asociaţiei doresc acest lucru şi
sunt îndeplinite cerinţele menţionate mai sus.
8. Membrii filialelor pot opta în orice moment pentru transferul într-o altă filială operând
acest lucru în secţiunea de date personale şi cu informarea conducerii celor două filiale.
9. Asociaţia constituie comisii permanente cu aprobarea Consiliului de Coordonare.
10. Comisiile permanente sunt structurile tehnice de lucru ale asociaţiei
11. Cu aprobarea Consiliului de Coordonare se constituie aparatul administrativ la
asociaţiei condus de un director executiv.
12. Structura organizatorică a secţiunii TINERI a asociaţiei este similară cu cea a
Asociaţiei Române de Mediu.
13. Membri înscrişi în secţiunea TINERI constituie filiale în locaţiile în care există filiale
ale asociaţiei cu aprobarea Consiliului de Coordonare.
14. Filialele membrilor TINERI nu au personalitate juridică
15. Comisia de Etică şi Disciplină se organizează cu rolul şi atribuţiile detaliate în
secţiunea corespunzătoare
16. Comisia de cenzori se organizează cu rolul şi atribuţiile descrise în secţiunea
corespunzătoare a prezentului regulament.

P A R T E A II: Conducere
1. Structuri de conducere şi coordonare
1. Conducerea asociaţiei este asigurată de structurile de conducere stabilite prin
statut şi validate, ca şi componenţă, de adunarea generală.
Asociaţia are următoarele organe de conducere:
1. Adunarea Generală a membrilor
2. Consiliul de Coordonare
3. Colegiul Consiliului de Coordonare denumit în continuare Colegiu
4. Consiliul de coordonare al filialei
5. Consiliul de coordonare al tinerilor
6. Consiliul de coordonare al filialei de tineri
2. Organismele tehnice şi ştiinţifice sectoriale ale ARM sunt Comisiile Permanente.
3. Organul de control al ARM este Comisia de cenzori.
4. Comisia de etică şi disciplină este condusă de un preşedinte şi 6 membri aleşi de
adunarea generală. Comisia supune dezbaterii sesizările privind comportamentului
etic şi profesional al membrilor. Comisia se poate sesiza şi din oficiu. Comisia emite
rezoluţii cu caracter de recomandare.
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Structurile de mai sus îşi vor organiza activităţile de evidenţă şi secretariat.
2. Adunarea generală a membrilor asociaţiei
Adunarea Generală este organul colectiv de conducere al asociaţiei.
2.1. Atribuţiile Adunării Generale
Adunarea Generală are următoarele atribuţii :
-

alege şi revocă din funcţie Preşedintele şi vicepreşedinţii asociaţiei , preşedintele
executiv, membrii Consiliului de Coordonare şi membrii Comisiei de Etică şi
Disciplină.

-

aprobă modificarea şi completarea statutului

-

aprobă raportul anual privind activitatea desfăşurata

-

aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetara, precum şi bilanţul
contabil

-

aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare

-

aprobă principalele direcţii de acţiune, strategii şi masuri de realizare a scopurilor
asociaţiei inclusiv atragerea de fonduri

-

stabileşte cuantumul cotizaţiei la propunerea preşedintelui executiv şi/sau
validează/invalidează modificările aprobate de Consiliul de Coordonare

-

stabileşte numărul funcţiilor de vicepreşedinte al asociaţiei şi competenţele
acestora.

-

stabileşte numărul membrilor Consiliului de Coordonare

-

validează numirea Directorului executiv la propunerea Consiliului de Coordonare

Alegerea organelor de conducere se face pentru o perioadă de 4 ani.
2.2. Convocarea Adunării Generale şi procedura de vot
1. Adunarea generală a asociaţiei se convoacă prin sistemul electronic de
comunicare.
2. Adunarea generală se întruneşte anual la solicitarea preşedintelui asociaţiei sau
preşedintelui executiv prin anunţ cu cel puţin 15 zile înainte.
3. Adunările generale extraordinare pot fi convocate de preşedintele asociaţiei,
preşedintele Consiliului de Coordonare sau la propunerea a 1/4 din membrii cu
drept de vot.
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4. Adunarea Generală se consideră legal constituită atunci când sunt prezenţi
minimum 50%+1 din membrii cu drept de vot.
5. Participarea membrilor la şedinţele Adunării generale sau Consiliului de
Coordonare şi votul acestora pot fi luate în considerare şi prin mandatarea altor
participanţi sau prin sisteme de comunicare electronică.
6. Membrii cu drept de vot sunt consideraţi toţi membrii care la data
desfăşurării adunării generale au cotizaţia plătită la zi.
7. În cazul în care adunarea generală nu întruneşte cvorumul, în termen de o lună
se convoacă o nouă Adunare Generală în care deciziile se iau prin majoritatea
simplă a participanţilor.
8. Vot valid se consideră votul liber exprimat de membrii asociaţiei.
9. Hotărârile Adunării Generale se semnează de preşedintele asociaţiei sau
înlocuitorul acestuia şi secretariatul şedinţei şi devin obligatorii pentru toţi
membrii şi pentru organele de conducere a asociaţiei.
10. Preşedintele, vicepreşedinţii, preşedintele executiv, membrii Consiliului de
Coordonare, membrii Comisiei de Etică şi Disciplină şi Comisia de Cenzori pot
fi înlocuiţi in timpul mandatului, respectând aceeaşi procedura ca la numire.
11. Şedinţele adunării generale a membrilor sunt conduse de preşedintele asociaţiei
sau, în absenţa acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi.

3. Consiliul de Coordonare al asociaţiei
3.1. Organizare şi atribuţii
1. Consiliul de coordonare este organismul de coordonare şi conducere tehnică şi
administrativă a asociaţiei.
2. Consiliul de coordonare este condus de un preşedinte executiv şi are în coordonare
Comisiile permanente constituite pe domenii de activitate.
3. Conducerea operativă a Consiliului de coordonare este asigurată de Colegiul
Consiliului de Coordonare. Preşedintele executiv este şi preşedintele Colegiului.
Numărul membrilor Colegiului se stabileşte de Consiliul de Coordonare.
4. Membrii Consiliului de coordonare sunt aleşi de Adunarea generală.
5. Membrii Colegiului sunt aleşi in prima şedinţă a Consiliului de Coordonare din
rândul acestuia.
6. Consiliul de Coordonare este compus din preşedintele executiv şi 11 membri aleşi
prin vot de adunarea generală, la care se adaugă din oficiu şi preşedinţii filialelor
asociaţiei şi preşedintele membrilor tineri ai asociaţiei ca membrii cu drepturi
depline.
7. La lucrările Consiliului de Coordonare participă şi preşedintele asociaţiei,
vicepreşedinţii şi directorul executiv.
8. Consiliul de Coordonare emite decizii semnate de preşedintele executiv.
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9.
-

Consiliul de coordonare are următoarele atribuţii:
Asigură conducerea asociaţiei între adunările generale,
Stabileşte constituirea Comisiilor permanente şi domeniul de activitate al acestora,
Aprobă prin vot conducerea şi componenţa Comisiilor permanente la propunerea
preşedintelui executiv,
Aproba prin vot directorul executiv la propunerea preşedintelui executiv al
consiliului,
Stabileşte cuantumul retribuţiilor pentru personalul angajat inclusiv pentru directorul
executiv,
Aprobă înfiinţarea şi structura de conducere a filialelor,
Aprobă înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea structurilor sau organismelor noi
create pentru îndeplinirea obiectivelor asociaţiei,
Coordonează activitatea filialelor şi celorlalte structuri instituţionale create,
Elaborează strategia de dezvoltare şi comunicare a asociaţiei şi o supune aprobării
adunării generale,
Sintetizează iniţiativele membrilor asociaţiei şi stabileşte acţiuni pentru realizarea
acestora,
Aprobă colaborări şi parteneriate cu organizaţii similare din ţară şi străinătate,
Elaborează şi revizuieşte planul de activitate al asociaţiei.

10. Consiliul de Coordonare se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la
convocarea preşedintelui executiv, preşedintelui asociaţiei sau la solicitarea
conducerii filialelor.
11. Şedinţele Consiliului de coordonare sunt statutare dacă este prezentă majoritatea
membrilor. Deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi.
12. Participarea membrilor la şedinţele Consiliului de coordonare precum şi la luarea
deciziilor poate fi asigurată şi prin sistemele electronice de comunicare.
4. Colegiul Consiliului de Coordonare
1. Colegiul Consiliului de Coordonare este structura restrânsă de decizie operativă a
ARM.
2. Membrii Colegiului sunt aleşi din rândul membrilor Consiliului de Coordonare în
prima şedinţa de după alegeri. Numărul membrilor este stabilit de Consiliul de
Coordonare.
Colegiul are următoarele atribuţii:
- Pune în aplicare hotărârile adunării generale şi Consiliului de coordonare
- Propune şi supune aprobării Consiliului de coordonare organigrama organismelor
executive ale asociaţiei
- Elaborează şi supune aprobării Consiliului de coordonare şi adunării generale
Regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei
- Administrează patrimoniul asociaţiei
- Supune pentru aprobare Consiliului de coordonare constituirea de noi structuri şi
organisme cu caracter permanent sau temporar
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3. Preşedintele executiv este şi preşedintele Colegiului.
4. Lucrările Colegiului sunt conduse de preşedinte sau , în absenţă, de un alt membru
al acestuia.
5. Colegiul formulează propuneri si planuri de acţiune care sunt supuse deciziei
Consiliului de Coordonare.
6. Colegiul se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie la convocarea
preşedintelui executiv, preşedintelui asociaţiei sau la solicitarea conducerii filialelor.
7. Şedinţele Colegiului sunt statutare dacă este prezentă majoritatea membrilor.
Deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi.
8. Participarea membrilor la şedinţele Colegiului precum şi la luarea deciziilor poate fi
asigurată şi prin sistemele electronice de comunicare.
5. Preşedintele şi vicepreşedinţii Asociaţiei Române de Mediu
1. Preşedintele şi vicepreşedinţii asociaţiei sunt aleşi prin votul membrilor asociaţiei în
cadrul adunării generale.
2. Adunarea generală alege un număr de 3 vicepreşedinţi care vor avea atribuţii de
coordonare a activităţii celor trei categorii de membri, respectiv persoane fizice,
persoane juridice şi experţi.
3. Coordonarea activităţii secţiunii Tineri revine vicepreşedintelui care se ocupa de
persoanele fizice.
4. Principala funcţie a preşedintelui asociaţiei este de reprezentare.
Atribuţiile preşedintelui asociaţiei sunt următoarele:
a) convoacă şi conduce lucrările Adunării Generale,
b) reprezintă

asociaţia

in

relaţiile

cu

organizaţiile

guvernamentale

sau

neguvernamentale din tara sau străinătate,
c) prezintă anual raportul de activitate al asociaţiei,
d) exercita întreaga sa autoritate şi competenta pentru înfăptuirea scopurilor asociaţiei
şi a prevederilor prezentului statut,
e) coordonează activitatea vicepreşedinţilor asociaţiei şi poate delega competenţe
acestora,
f) participa la şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului de Coordonare.

6. Preşedintele executiv
1. Preşedintele executiv este reprezentantul legal al asociaţiei.
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2. Preşedintele executiv este ales prin vot de adunarea generală a membrilor pe o
perioadă de 4 ani.
Atribuţii:
-

Convoacă şi conduce şedinţele de lucru ale Consiliului de coordonare

-

Coordonează activitatea comisiilor permanente şi filialelor

-

Convoacă si conduce lucrările Colegiului

-

Reprezintă asociaţia în relaţiile cu presa, autorităţile şi organizaţiile partenere

-

Încheie si semnează contracte de cooperare şi angajează asociaţia în parteneriate
şi proiecte în conformitate cu mandatul încredinţat de Consiliul de Coordonare.

-

Coordonează activitatea Directorului executiv şi a aparatului administrativ al
asociaţiei.

-

Prezintă şi propune spre aprobare adunării generale planurile de activitate anuale,
bugetul de venituri şi cheltuieli şi Regulamentul de organizare şi funcţionare.

7. Directorul executiv
1. Directorul executiv are următoarele atribuţii:
-

asigură conducerea operativă administrativă a asociaţiei

-

angajează, împreuna cu preşedintele executiv patrimoniul asociaţiei, gestionează şi
administrează resursele acesteia cu aprobarea Colegiului.

-

semnează, împreună cu preşedintele executiv contracte in numele asociaţiei şi ia
masurile curente necesare, in concordanta cu măsurile şi cu prevederile prezentului
statut şi cu bugetul aprobat de Consiliul de coordonare

-

participa la şedinţele Consiliului de Coordonare, pregăteşte şi prezintă periodic
rapoarte despre activitatea proprie şi alte materiale, conform atribuţiilor sale

-

angajează, asigură instruirea, promovează, recompensează, sancţionează, etc.
personalul salariat al asociaţiei

-

exercita întreaga sa autoritate şi competenta pentru realizarea scopurilor,
obiectivelor asociaţiei şi a hotărârilor adunării generale şi Consiliului de
Coordonare.

-

Răspunde de întreagă activitate administrativă şi financiară a asociaţiei

-

Prezintă rapoarte financiare lunare privind execuţia bugetară

2. Directorul executiv este desemnat şi angajat la propunerea Consiliului de
coordonare şi cu aprobarea adunării generale a asociaţiei. Retribuţia acestuia se
stabileşte de adunarea generală la propunerea Consiliului de coordonare.
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3. Aparatul administrativ din subordinea directorului executiv este stabilit ca număr,
funcţii, specialităţi şi retribuţie de Consiliul de Coordonare.
8. Comisia de cenzori
1. Comisia de cenzori este compusă din 3 persoane şi este condusă de un preşedinte
2. Alegerea membrilor comisiei de cenzori se face prin vot de adunarea generala.
3. Modificarea componenţei nominale a Comisiei de cenzori se poate face prin decizie
a Consiliului de Coordonare în condiţiile legii şi în situaţii care necesită acest lucru.
4. Atribuţiile comisiei de cenzori sunt următoarele:
- verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
- întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
- poate participa la şedinţele colegiului, fără drept de vot;
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea
generală.
- Îndeplineşte toate atribuţiile prevăzute de lege

P A R T E A III: Filiale
1. Organizarea şi funcţionarea filialelor asociaţiei
1. La propunerea unui număr de minim 50 membrii, Consiliul de coordonare poate
aproba înfiinţarea unei noi filiale.
2. Denumirea filialelor de propune de membrii acesteia, se avizează de Consiliul de
coordonare al filialei şi se aprobă de Consiliul de Coordonare al asociaţiei.
3. În cadrul asociaţiei funcţionează 4 filiale: Filiala Muntenia – sediul în Bucureşti,
Filiala Transilvania – sediul în Cluj Napoca, Filiala Moldova – sediul în Bacău şi
Filiala Banat – sediul în Timişoara
4. În prima şedinţă de constituire, în prezenţa unui membru al Consiliului de
coordonare al asociaţiei, membrii filialei îşi aleg structura de conducere.
5. Filialele nu au personalitate juridică şi nu dispun de buget propriu.
6. Filialele au independenţă în organizarea şi desfăşurarea activităţilor proprii în
conformitate cu statutul asociaţiei. Angajarea numelui asociaţiei în activităţile
desfăşurate precum şi a resurselor financiare şi materiale se face cu aprobarea
Consiliului de coordonare al asociaţiei.
7. Filialele îşi elaborează planuri proprii de activitate, avizate formal de Consiliul de
coordonare cu scopul asigurării încadrării acestora in obiectivele asociaţiei şi în
resursele financiare şi materiale disponibile.
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8. Prin decizie a conducerii filialei se pot constitui structuri de sprijin a activităţilor care
sunt desfăşurate dar şi colective, grupuri de lucru pentru realizarea unor obiective
ale filialei.
9. Filialele pot să iniţieze şi să desfăşoare proiecte, cu scop şi obiective clare a căror
buget va fi aprobat de Consiliul de coordonare.
10. Mecanismele de colaborare şi decizie din cadrul filialelor sunt similare cu cele
stabilite la nivelul asociaţiei.
11. Filialele au antet şi ştampilă proprie utilizate în corespondenţa curentă dar fără
angajarea juridică a asociaţiei.

2. Conducerea filialelor
Organele de conducere ale filialelor sunt:
1. Adunarea generală a membrilor filialei
2. Consiliul de coordonare al filialei
Adunarea generală a membrilor filialei
1. Adunarea generală a membrilor filialei are următoarele atribuţii:
-

alege şi revocă din funcţie membrii Consiliului de Coordonare al filialei

-

propune modificarea şi completarea statutului asociaţiei

-

aprobă principalele direcţii de acţiune, strategii şi masuri de realizare a scopurilor
asociaţiei inclusiv atragerea de fonduri

-

aprobă planurile de activitate ale filialei

- stabileşte numărul membrilor Consiliului de Coordonare al filialei
2. Adunarea generală a membrilor filialei se întruneşte anual în şedinţe ordinare sau
în şedinţe extraordinare la solicitarea Consiliului de coordonare al filialei sau a cel
puţin 25% din membrii săi.
3. Adunarea Generală se consideră legal constituită atunci când sunt prezenţi
minimum 50%+1 din membrii cu drept de vot.
4. Participarea membrilor la şedinţele Adunării generale sau Consiliului de
Coordonare şi votul acestora pot fi luate în considerare şi prin mandatarea altor
participanţi sau prin sisteme de comunicare electronică.
5. Regulile de convocare şi vot sunt identice cu cele care funcţionează la adunarea
generală a membrilor asociaţiei.
6. Şedinţele adunării generale a membrilor filialei sunt conduse de preşedintele
acesteia sau în absenţă de vicepreşedinte
7. De regula, la adunarea generală a filialei participă un membru al Consiliului de
coordonare al asociaţiei.
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8. Adunarea generală alege preşedintele filialei şi membrii Consiliului de coordonare
al filialei.
Consiliul de coordonare al filialei
1. Consiliul de coordonare este organismul de coordonare şi conducere tehnică şi
administrativă a filialei.
2. Numărul de membrii ai Consiliului de coordonare se stabileşte de adunarea
generală dar nu poate depăşi numărul de 10 membri fără o justificare argumentată
şi fără aprobarea Consiliului de coordonare al asociaţiei
3. Consiliul de coordonare este condus de preşedinte filialei
4. Membrii Consiliului de coordonare sunt aleşi de Adunarea generală a membrilor
filialei
5. Consiliul de Coordonare al filialei este compus din preşedintele, vicepreşedinte,
secretar şi membri aleşi prin vot de adunarea generală. În componenţa acestuia
intră din oficiu şi preşedintele membrilor tineri ai asociaţiei ca membru cu drepturi
depline.
6. Preşedintele filialei este şi preşedintele Consiliului de coordonare al filialei şi
reprezintă filiala în relaţiile cu organizaţii şi instituţii partenere precum şi mass
media şi face parte din Consiliul de Coordonare al Asociaţiei.
7. În prima sa şedinţă de după alegeri, membrii Consiliului de coordonare al filialei
aleg vicepreşedintele şi secretarul asociaţiei.
8. Consiliul de coordonare al filialei stabileşte atribuţii pentru membrii săi şi alocă
responsabilităţi privind managementul intern al filialei.
9. Deciziile adoptate la nivelul filialei vor fi comunicate în cel mai scurt timp Consiliului
de Coordonare al asociaţiei
10. Consiliul de coordonare are următoarele atribuţii:
- Asigură conducerea filialei între adunările generale,
- Stabileşte constituirea Comisiilor permanente şi domeniul de activitate al acestora,
- Aprobă prin vot conducerea şi componenţa Comisiilor permanente la propunerea
preşedintelui,
- Aprobă înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea structurilor sau organismelor noi
create pentru îndeplinirea obiectivelor asociaţiei,
- Elaborează strategia de dezvoltare şi comunicare a filialei şi o supune aprobării
adunării generale,
- Sintetizează iniţiativele membrilor asociaţiei şi stabileşte acţiuni pentru realizarea
acestora,
- Propune colaborări şi parteneriate cu organizaţii similare din ţară şi străinătate şi
solicită aprobarea acestora de către Consiliul de coordonare al asociaţiei
- Elaborează şi revizuieşte planul de activitate al filialei.

______________________________________________________________________________________________13

Asociaţia Română de Mediu

11. Consiliul de Coordonare se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie la
convocarea preşedintelui.
12. Şedinţele Consiliului de coordonare sunt statutare dacă este prezentă majoritatea
membrilor. Deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi.
13. Participarea membrilor la şedinţele Consiliului de coordonare precum şi la luarea
deciziilor poate fi asigurată şi prin sistemele electronice de comunicare.

PARTEA IV : Comisii permanente
1. Organizarea şi funcţionarea comisiilor permanente
1. Comisiile permanente sunt structurile tehnice ale asociaţiei. Acestea se constituie din
membrii care optează pentru activităţile sectoriale ale asociaţiei conform calificării şi
preocupărilor acestora.
2. Înscrierea în comisiile permanente se face online de pe pagina personală de Internet
accesibilă cu username şi parola.
3. Membrii pot opta pentru una sau mai multe comisii şi de asemenea pot sa se retragă
din comisia în care s-au înscris.
4. Comisiile permanente se înfiinţează la propunerea membrilor cu aprobarea Consiliului
de Coordonare al asociaţiei.
5. Filialele îşi pot constitui comisii permanente cu aprobarea Consiliului de coordonare al
filialei şi informarea Consiliului de coordonare al asociaţiei.
6. Specificul de activitate al comisiilor permanente trebuie sa concorde cu scopul şi
obiectivele asociaţiei.
7. Comisiile permanente au independenţă privind planificarea activităţilor proprii dar nu pot
angaja asociaţia în colaborări şi proiecte fără aprobarea Consiliului de coordonare al
asociaţiei.
8. Planul de activităţi al comisiilor permanente este supus aprobării Consiliului de
coordonare.
9. Comisiile permanente comunică continuu prin sistemul electronic de comunicare al
asociaţiei şi se întrunesc la convocarea coordonatorului comisiei sau la solicitarea a 25%
din membrii.
10. Comisiile permanente realizează studii, cercetări şi elaborează documente de poziţie
în numele asociaţiei cu aprobarea Consiliului de coordonare al asociaţiei.
1. Conducerea comisiilor permanente
1. Conducerea comisiilor este asigurată de un Grup de coordonare compus dintr-un
coordonator, 2 membri şi un secretar.
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2. Componenţa nominală a grupului de coordonare se stabileşte prin vot de către membrii
înscrişi în comisie prin majoritatea simplă a membrilor.
3. Votul poate fi şi în format electronic.

PARTEA V: Comisia de etică şi disciplină
1. Organizarea şi funcţionarea Comisiei de Etică şi Disciplină
1. Comisia de Etică şi Disciplină (CED) a asociaţiei se constituie în scopul asigurării
unei atitudini etice şi profesionale a membrilor săi în conformitate cu normele care
guvernează Asociaţia Română de Mediu 1998.
2. Membrii Comisiei de Etică şi Disciplină vor fi aleşi din rândul membrilor asociaţiei de
către adunarea generală a membrilor.
3. În intervalul dintre adunările generale, membrii CED pot fi înlocuiţi prin decizie a
Consiliului de Coordonare al asociaţiei pe motive obiective bine întemeiate. Deciziile
de înlocuire vor fi validate/invalidate de adunarea generală a membrilor asociaţiei.
4. În termen de 3 luni de la constituire, CED elaborează Codul de Etică şi Disciplină a
ARM1998. Codul se supune dezbaterii tuturor membrilor, se avizează de Consiliul de
Coordonare al asociaţiei şi se aprobă de adunarea generală a membrilor asociaţiei
5. CED poate fi sesizată de orice membru al asociaţiei sau persoană din exteriorul
asociaţiei cu privire la încălcarea codului de conduită de către unul din membrii
asociaţiei.
6. CED se poate sesiza şi din oficiu.
7. Modul de funcţionare al CED este conform cu prevederile cuprinse în Secţiunea I,
Capitolul 3.5. , pierderea calităţii de membru
8. Deciziile CED se iau cu majoritatea voturilor membrilor.
2. Conducerea Comisiei de Etică şi Disciplină
1. Comisia de Etică şi Disciplină a asociaţiei este condusă de echipă compusă dintr-un
Preşedinte, un Vicepreşedinte, un Secretar şi câte un membru propus de fiecare
filială şi Consiliul de coordonare al asociaţiei.
2. Din CED va mai face parte şi un membru desemnat de secţiunea de tineri ai
asociaţiei.
3. Preşedintele CED, vicepreşedintele şi secretarul sunt aleşi de adunarea generală a
membrilor.
4. Adunarea generală a asociaţilor validează prin vot propunerile provenite de la filiale
TINERI şi Consiliul de coordonare de membri în conducerea CED,.
5. Alegerea membrilor în CED din partea filialelor şi secţiunii Tineri se va face în cadrul
adunărilor generale respective.
6. CED este complet independentă de conducerea asociaţiei, filialelor, comisiilor
permanente şi Tinerilor.
______________________________________________________________________________________________15

Asociaţia Română de Mediu

7. Consiliul de Coordonare poate aproba schimbări în componenţa CED la cererea
majorităţii membrilor CED. Schimbările operează până la proxima adunare generală.

PARTEA VI: Secţiunea TINERI
Secţiunea TINERI a ARM este constituită şi funcţionează după reguli şi mecanisme
similare celor care operează în cadrul asociaţiei.
Structura organizatorică, mecanismul de vot, înscrierea membrilor şi luarea deciziilor sunt
identice.
Secţiunii TINERI îi sunt aplicabile prevederile prezentului Regulament, partea I, cu
adaptările de rigoare.
1. Organizarea şi funcţionarea Secţiunii TINERI
Secţiunea Tineri a asociaţiei se organizează la nivel naţional şi regional în filialele care
sunt deja constituite.
Denumirea filialei organizaţiei de tineri va fi similară cu a filialei existente.
Modul de înscriere a membrilor şi constituire a filialelor urmează aceiaşi procedură.
Filialele de tineri au cont şi buget separat care va fi gestionat distinct cu aprobarea
Consiliului de Coordonare al asociaţiei.

2. Conducerea Secţiunii TINERI
Secţiunea Tineri are organismele de conducere prevăzute în prezentul Regulament,
Partea II, Conducere, adaptate corespunzător cu excepţia Colegiului Consiliului de
Coordonare, preşedintelui şi directorului executiv, comisiei de cenzori şi Comisiei de Etică
şi Disciplină.
Conducerea filialelor Tineri va avea structură similară cu conducerea filialelor deja
constituite
Conducerea naţională a secţiunii Tineri va fi asigurată de un Consiliu de coordonare având
o componenţă similară cu CC al asociaţiei.
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PARTEA VII: Dispoziţii finale şi tranzitorii
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei Române de Mediu 1998 este un
document flexibil care se poate modifica şi completa ulterior.
2. Modificările şi completările la ROF se aprobă prin aceiaşi procedură.
3. Modificările şi completările ROF în intervalul dintre adunările generale sunt stabilite de
Consiliul de Coordonare din motive bine întemeiate şi funcţionează până la
validarea/invalidarea lor în cadrul adunării generale
4. Toate modificările operate trebuie să fie în conformitate cu statutul asociaţiei.
5. Propunerile de modificare a ROF pot fi făcute de orice membru al asociaţiei şi vor fi
analizate de Consiliul de Coordonare al asociaţiei.
6. Filialele dar şi comisiile permanente pot să-şi elaboreze un ROF propriu ţinând cont de
prevederile regulamentului asociaţiei. ROF va fi supus aprobării adunării generale a
membrilor filialei sau comisiei permanente şi intră în vigoare după avizarea acestuia de
Consiliul de Coordonare al asociaţiei.
7. Prevederile ROF (ARM1998, filialelor şi comisiilor permanente) pot fi contestate.
Contestaţiile se soluţionează de structura ierarhică superioară de coordonare colectivă.
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Anexa 1

Organigrama Asociaţiei Române de Mediu 1998
Adunarea generală a membrilor

Consiliul de Coordonare

Preşedinte

Colegiul
Consiliului de Coordonare

Vicepreşedinţi

Membri de onoare

Preşedinte executiv
Director executiv
Structura administrativă

Comisia de Etică
şi Disciplina

Filiale

Comisia de Cenzori
Comisii permanente

Anexa 2
Organigrama filialelor
Asociaţiei Române de Mediu 1998

Adunarea generală a membrilor

Consiliul de Coordonare

Preşedinte

Vicepreşedinte

Secretar

Comisii permanente
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Anexa 3: Utilizare site www.asrm.ro
1. Membrii ARM1998
HELP
Pentru informarea membrilor, prezentam mai jos cateva referinte privind modul de utilizare
a site-ului www.asrm.ro
Site-ul contine 2 sectiuni mari:
· Sectiunea publica
· Zona membrilor asociatiei
Spre deosebire de public, membrii asociatiei au acces la pagina personala care contine
informatii si date care privesc activitatea interna a asociatiei si in care acestia pot sa-si
reactualizeze profilul.
Pagina personala se acceseaza prin intermediul butonului Login si utilizarea Username si
parola pe care le detineti
Informatii publice
Membri
Este butonul care ofera acces public la lista membrilor asociatiei si totodata la procedura
de inscriere de noi membri.
Membri pot atasa, de pe pagina personala, informatii pe care le considera importante
pentru a fi facute publice.
Lista membrilor contine referinte personale minime si posibilitatea de a fi contactati, pe
mail, de cei care doresc sa intre in legatura membrii asociatiei.
Organizare
Avem deja o structurare a acestei sectiuni care contine:
1. Componenta Consiliului de Coordonare
2. Filialele – membri si conducere
3. Comisiile permanente - membri
Noutati
Rubrica Noutati contine 3 subdomenii si anume:
· Noutati legislative – se actualizeaza continuu si contine
· Acte legislative emise de autoritati
· Proiecte de acte normative aflate in dezbatere publica
· Newsletter
· Lista persoanelor fizice si juridice atestate de Ministerul Mediului
Biblioteca
Contine titluri ale publicatiilor membrilor asociatiei clasificate pe 4 tipuri: cursuri
universitare, carti, articole, studii si rapoarte si altele. Membri pot introduce in Biblioteca si
publicatii pe care le considera importante pentru membri chiar daca nu sunt ei autorii.
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Este important sa punem la dispozitia membrilor si specialistilor informatii tehnice si
stiintifice activitatii acestora.
Jobs
Sectiunea Jobs este dedicata companiilor dar si celor care cauta un loc de munca in
domeniul protectiei mediului. Aceasta este deschisa tuturor specialistilor si companiilor
chiar daca nu sunt membrii ARM.

Plata cotizatiei online
Prin acest instrument puteti sa va recuperati username si parola in conditiile in care le-ati
uitat dar aveti acces si la evidenta cotizatiilor catre asociatie.
Prin intermediul cardului dvs. puteti efectua plata cotizatiei simplu si in conditii de
siguranta.
Cautare
O parte din baza de date a asociatiei este publica in scopul racordarii activitatii membrilor
la cea a specialistilor care nu sunt membri ai asociatiei.
Cautarea se realizeaza in 3 directii:
· Identificarea specialistilor, expertilor, companiilor si organizatiilor din asociatie dupa
domeniul de activitate si expertiza al acestora
· Cauta oferta de servicii oferite de expertii si persoanele juridice ale asociatiei
· Cautare dupa nume – permite identificarea persoanelor fizice si juridice din baza de
date a asociatiei
Aceste facilitati pot fi utilizate cu succese atat de public cat si de membrii asociatiei.
Inscrie-te
Este un link direct de acces la procedura de inscriere a noilor membri. Aici se poate
ajunge si de la butonul Membri
In cadrul asociatiei exista 3 categorii de membri:
· Persoane fizice - specialisti in domeniul protectiei mediului, angajati in institutii (
autoritati de mediu, consilii judetene, primarii, etc. ), in companii, cercetare si
educatie.
2. Persoane juridice - organizatii, companii si institutii(cercetare, invatamant,
consultanta, proiectare, servicii de mediu) care desfasoara activitati in domeniul
protectiei mediului.
3. Experti - experti, specialisti, persoane fizice autorizate sau atestate care pot oferi
diferite tipuri de servicii in domeniul protectiei mediului si care pot fi contractati
direct de potentialii beneficiari (cadre didactice, consultanti, persoane fizice
atestate, persoane fizice autorizate, etc.)
Datele personale si de identificare (CNP, CUI, CI, BI) raman confidentiale si nu vor fi
afisate in lista publica a membrilor.
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Zona membrilor asociatiei
Acces pagina personala
Este butonul prin care, cu username si parola se acceseaza pagina personala.
Pagina personala ofera informatii rezervate membrilor si de asemenea mecanismele de
vot, debaterile interne si de decizie pe problemele aflate in discutie.
Dupa Autentificare, membrii primesc acces in zona rezervata a asociatiei.
In partea stanga, sub meniu, se afla link-uri care duc spre diverse subiecte accesibile
membrilor.
Actualizare profil personal
Se poate reveni ori de cate ori pentru actualizarea profilului personal.
Incarca prezentare – permite atasare la lista publica a unui CV sau brosura de prezentare
a competentelor profesionale in scop comercial sau pentru contacte exterioare sau interne
asociatiei
Lista de discutii
La cererea membrilor sau conducerii asociatiei, la aceasta sectiune se lanseaza teme de
dezbatere intre membri. Se identifica de fiecare data moderatori pentru discutia lansata
care vor sintetiza si prezenta concluziile dezbaterilor tuturor membrilor.
Sectia de votare
Sectiunea este dedicata luarii unor decizii in cadrul asociatiei prin vot sau sondaj de
opinie. Votul sau sondajul de opinie se lanseaza la initiativa membrilor sau a conducerii
asociatiei.
Inregistraza publicatie
Ofera posibilitatea membrilor de a contribui la imbogatirea Bibliotecii asociatiei cu publicatii
proprii sau chiar cu publicatii utile specialistilor chiar daca cel care posteaza publicatia pe
site nu este membru. Consideram ca este un serviciu adus tuturor specialistilor din
domeniul protectiei mediului fata de care asociatia are obligatii profesionale.
E-mail
Va permite crearea unui cont de mail pe adresa @asrm.ro
Pentru ca adresa sa devina operationala este necesar sa confirmati acest lucru accesand
link-ul care vi se transmite prin mail
Mailing list
Este o noua facilitate care va simplifica comunicarea intre membri.
Exista liste de discutii deschise atat pe comisii cat si pe filiale
Puteti opta pentru oricare din acestea
Pentru ca inscrierea dvs. sa devina functionala trebuie sa accesati link-ul care vi se va
transmite prin mail.
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Atentie: Toate informatiile va vor fi transmise pe adresa de mail declarata de dvs. in
formularul privind datele personale. Daca doriti sa primiti informatiile pe alta adresa de
mail este necesar sa modificati adresa de mail de contact din profilul dvs. de pe pagina
personala
COTIZATIA
Cuantumul cotizatiei este disponibil la:
http://www.asrm.ro/welcome/conditii_inscriere.html
Plata cotizatiei se va face in contul deschis la Banca Transilvania.
Date de identificare
Titular cont : Asociatia Romana de Mediu 1998
Nr. cont (IBAN) : RO51BTRL02501205122964XX
si experti
Nr. cont (IBAN) : RO51BTRL0250120512296400

pentru persoane fizice, juridice
pentru TINERI

Banca Transilvania Sucursala Baia Mare

2. SECŢIUNEA TINERI
HELP – pentru TINERI
Pentru informarea membrilor, prezentam mai jos cateva referinte privind modul de utilizare
a site-ului www.asrm.ro
Zona sectiunii TINERI se acceseaza de pe pagina principala cu butonul corespunzator si
veti fi dirijati spre link-ul www.asrm.ro/tineri
Site-ul contine 2 sectiuni mari:
- Sectiunea publica
- Zona membrilor asociatiei
Spre deosebire de public, membrii asociatiei au acces la pagina personala care contine
informatii si date care privesc activitatea interna a asociatiei si in care acestia pot sa-si
reactualizeze profilul.
Pagina personala se acceseaza prin intermediul butonului Login si utilizarea Username si
parola pe care le detineti
Informatii publice
Membri
Este butonul care ofera acces public la lista membrilor asociatiei si totodata la procedura
de inscriere de noi membri.
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Membri pot atasa, de pe pagina personala, informatii pe care le considera importante
pentru a fi facute publice.
Lista membrilor contine referinte personale minime si posibilitatea de a fi contactati, pe
mail, de cei care doresc sa intre in legatura membrii asociatiei.
Organizare
Avem deja o structurare a acestei sectiuni care contine:
1. Componenta Consiliului de Coordonare
2. Filialele – membri si conducere
3. Comisiile permanente - membri
Noutati
Rubrica Noutati contine 3 subdomenii si anume:
1. Noutati legislative – se actualizeaza continuu si contine
a. Acte legislative emise de autoritati
b. Proiecte de acte normative aflate in dezbatere publica
2. Newsletter
3. Lista persoanelor fizice si juridice atestate de Ministerul Mediului
Biblioteca
Contine titluri ale publicatiilor membrilor asociatiei clasificate pe 4 tipuri: cursuri
universitare, carti, articole, studii si rapoarte si altele. Membri pot introduce in Biblioteca si
publicatii pe care le considera importante pentru membri chiar daca nu sunt ei autorii.
Este important sa punem la dispozitia membrilor si specialistilor informatii tehnice si
stiintifice activitatii acestora.
Cautare
O parte din baza de date a asociatiei este publica in scopul racordarii activitatii membrilor
la cea a specialistilor care nu sunt membri ai asociatiei.
Cautarea se realizeaza in 3 directii:
1. Identificarea specialistilor, expertilor, companiilor si organizatiilor din asociatie dupa
domeniul de activitate si expertiza al acestora
2. Cauta oferta de servicii oferite de expertii si persoanele juridice ale asociatiei
3. Cautare dupa nume – permite identificarea persoanelor fizice si juridice din baza de
date a asociatiei
Aceste facilitati pot fi utilizate cu succese atat de public cat si de membrii asociatiei.
Inscrie-te
Este un link direct de acces la procedura de inscriere a noilor membri. Aici se poate
ajunge si de la butonul Membri
In cadrul asociatiei exista 3 categorii de membri:
1. Persoane fizice - specialisti in domeniul protectiei mediului, angajati in institutii (
autoritati de mediu, consilii judetene, primarii, etc. ), in companii, cercetare si
educatie.
2. Persoane juridice - organizatii, companii si institutii(cercetare, invatamant,
consultanta, proiectare, servicii de mediu) care desfasoara activitati in domeniul
protectiei mediului.
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3. Experti - experti, specialisti, persoane fizice autorizate sau atestate care pot oferi
diferite tipuri de servicii in domeniul protectiei mediului si care pot fi contractati
direct de potentialii beneficiari (cadre didactice, consultanti, persoane fizice
atestate, persoane fizice autorizate, etc.)
Inscrierea se va face într-o singură etapă pe un formular de înscriere care contine date
referitoare la persoana in cauza si care va servi conducerii asociatiei pentru a lua o decizie
privind inscrierea.
Datele personale si de identificare (CNP, CUI, CI, BI) nu sunt obligatorii in etapa de
validare. Acestea raman confidentiale si nu vor fi afisate in lista publica a membrilor.

Zona membrilor tineri ai asociatiei
Login
Este butonul prin care, cu username si parola se acceseaza pagina personala.
Pagina personala ofera informatii rezervate membrilor si de asemenea mecanismele de
vot, debaterile interne si de decizie pe problemele aflate in discutie.
Dupa Autentificare, membrii primesc acces in zona rezervata a asociatiei.
In partea stanga, sub meniu, se afla link-uri care duc spre diverse subiecte accesibile
membrilor.
Actualizare profil personal
Membri validati in prima etapa isi vor detalia fisa personala completand formularul extins.
Se poate reveni ori de cate ori pentru actualizarea profilului personal.
Incarca prezentare – permite atasare la lista publica a unui CV sau brosura de
prezentare a competentelor profesionale in scop comercial sau pentru contacte exterioare
sau interne asociatiei
Lista de discutii
La cererea membrilor sau conducerii asociatiei, la aceasta sectiune se lanseaza teme de
dezbatere intre membri. Se identifica de fiecare data moderatori pentru discutia lansata
care vor sintetiza si prezenta concluziile dezbaterilor tuturor membrilor.
Sectia de votare
Sectiunea este dedicata luarii unor decizii in cadrul asociatiei prin vot sau sondaj de
opinie. Votul sau sondajul de opinie se lanseaza la initiativa membrilor sau a conducerii
asociatiei.
Inregistraza publicatie
Ofera posibilitatea membrilor de a contribui la imbogatirea Bibliotecii asociatiei cu publicatii
proprii sau chiar cu publicatii utile specialistilor chiar daca cel care posteaza publicatia pe
site nu este membru. Consideram ca este un serviciu adus tuturor specialistilor din
domeniul protectiei mediului fata de care asociatia are obligatii profesionale.
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E-mail
Va permite crearea unui cont de mail pe adresa @asrm.ro
Pentru ca adresa sa devina operationala este necesar sa confirmati acest lucru accesand
link-ul care vi se transmite prin mail
Mailing list
Este o noua facilitate care va simplifica comunicarea intre membri.
Exista liste de discutii deschise atat pe comisii cat si pe filiale
Puteti opta pentru oricare din acestea
Pentru ca inscrierea dvs. sa devina functionala trebuie sa accesati link-ul care vi se va
transmite prin mail.
Atentie: Toate informatiile va vor fi transmise pe adresa de mail declarata de dvs. in
formularul privind datele personale. Daca doriti sa primiti informatiile pe alta adresa de
mail este necesar sa modificati adresa de mail de contact din profilul dvs. de pe pagina
personala
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