
Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Mediului, Universitatea Ecologică Bucureşti 

şi Asociaţia Română de Mediu 1998 au 

organizat în parteneriat,  

în data de 25 februarie 

2010, un eveniment 

dedicat conştientizării 

efectelor schimbărilor 

climatice. 

Contextul evenimentului:  

Agenţia Europeană de 

Mediu a lansat în luna decembrie 2009, cu 

ocazia desfăşurării Conferinţei Naţiunilor 

Unite pentru Schimbări Climatice, filmul Un 

grad contează.  

Acest film urmăreşte călătoria unor lideri 

politici şi de afaceri în Groenlanda, pentru a 

experimenta ei înşişi efectele dramatice ale 

topirii calotei glaciare şi a conştientiza 

efectele schimbărilor 

climatice a nivel 

planetar, precum şi 

impactul pe care 

acestea îl au asupra 

societăţii şi 

economiei.  

Filmul prezintă cele 

mai noi cercetări  ştiinţifice legate de zona 

arctică şi, pe baza unor scenarii realizate de 

către experţi, evidenţiază impactul  asupra 

viitorului umanităţii produs de creşterea  

temperaturii globale. 
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SEMINARUL “SCHIMB DE EXPERIENŢĂ ROMÂNO
-AMERICAN ÎN DOMENIUL BIODIVERSITĂŢII” 

Asociaţia Română de Mediu şi Peace Corps 

România au organizat în perioada 9-11 martie 

2010  (9 martie - Bucureşti, Facultatea de 

Hidrotehnică; 10 martie - Cluj-Napoca, 

Facultatea de Ştiinţa Mediului - Univ. Babeş-

Bolyai; 11 martie - Timişoara, Univ. de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului), 

seria de seminarii “Schimb de experienţă 

româno-american în domeniul biodiversităţii”. 

Asociaţia Română de Mediu a organizat în 

data de 18 martie 2010, Conferinţa ştiinţifică 

"Schimbări climatice - iniţiative locale. Soluţii 

concrete pentru România", în cadrul celei mai 

mari expoziţii internaţionale din România 

dedicată protecţiei mediului, tehnologiilor 

"verzi" şi managementului surselor alternative 

de energie – ROMENVIROTEC.  

La conferinţă au participat reprezentanţi ai 

tuturor structurilor implicate în realizarea de 

PARTICIPAREA ARM 1998 LA ROMENVIROTEC 2010 

proiecte cu impact asupra mediului, în special 

cele care combat efectele schimbărilor 

climatice. 

Contextul evenimentului:  Asociaţia Română 

de Mediu şi-a propus să iniţieze o dezbatere 

de sch i să  pen t ru  iden t i f i ca rea  ş i 

implementarea, la nivel local, a unor soluţii 

viabile care să conducă la reducerea 

contribuţiei activităţilor umane la 

schimbările climatice.  
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Prezentă  la  acest eveniment, doamna Sulfina  BARBU, 

Preşedintele Comisiei pentru Administraţie Publică, 

Amenajarea Teritoriului şi Echilibru Ecologic din Camera 

Deputaţilor a declarat: 

“Nici legislativul, nici executivul nu pot duce la bun sfârşit 

ceea ce şi-au propus, dacă nu colaborează cu cei care au 

contact direct cu zona mediului, în speţă asociaţii 

profesionale. Trebuie să recunoaştem că avem domenii în 

care suntem în urmă la capitolul implementare a 

directivelor europene. Cred că cea mai serioasă abordare 

este să facem comentarii profesionale înainte de adoptarea 

actelor normative şi nu după.” 

“De prea multe ori, schimbările climatice au fost prezentate 

ca un fenomen apocaliptic. Trebuie să înţelegem că fiecare 

dintre noi putem contribui la reducerea temperaturilor şi a 

impactului la nivel global.” 

La rândul său, Secretarul de stat în Ministerul Mediului şi 

Pădurilor, domnul Mircea Ioan Cotoşman a subliniat ideea 

de a nu privi protecţia mediului dintr-o perspectivă 

apocaliptică. “Cred că nu trebuie să ne aplecăm asupra 

protecţiei mediului din perspective apocaliptice, ci mai mult 

din punct de vedere al evoluţiei rasei umane. În mod 

normal, nu mai este posibil să poluăm, să distrugem mediul, 

pentru că ne-am civilizat”, a apreciat domnul Cotoşman. 

Preşedintele executiv al Asociaţiei Române pentru Mediu 

(ARM 1998), domnul Ioan Gherheş, a punctat faptul că, în 

România, este nevoie de profesionalizare în domeniul 

protecţiei mediului. “Avem multe lucruri de făcut care ţin 

de bun simţ, înainte ca oamenii de ştiinţă să-şi dea cu 

părerea despre schimbările climatice”, a precizat domnul 

Ioan Gherheş. 

Agenda evenimentului, filmul tradus în limba română, 

prezentările specialiştilor, precum şi imagini de la 

desfăşurarea acestui eveniment pot fi vizualizate la 

următorul link:  

http://www.asrm.ro/welcome/un grad conteaza.html 

SEMINARUL “SCHIMB DE EXPERIENŢĂ 
R O M Â N O - A M E R I C A N  Î N  D O M E N I U L 
BIODIVERSITĂŢII” 

Asociaţia Română de Mediu 1998 şi Peace Corps 

România şi-au  propus ca prin această primă acţiune să 

vină în sprijinul celor interesaţi de domeniul 

biodiversităţii cu informaţii referitoare la  cadrul legal 

privind ariile naturale protejate, biodiversitate şi 

planificare urbană, tipuri de activităţi social-economice 

ce sunt permise a se dezvolta în cadrul ariilor naturale 

şi altele. 

Toate temele au fost prezentate atât de lectori americani 

cât şi de lectori români, astfel încât să se poată crea o 

imagine de ansamblu asupra aspectelor privind 

biodiversitatea atât în România, cât şi în Statele Unite 

ale Americii. 

Participanţii la seminar au primit certificate semnate de 

cele două organizaţii.  

Agenda evenimentului, prezentările specialiştilor, 

precum şi imagini de la eveniment, pot fi vizualizate la 

următorul link: 

http://www.asrm.ro/welcome/

schimb_de_experienta_romano_american.html 

http://www.asrm.ro/welcome/schimb_de_experienta_romano_american.html
http://www.asrm.ro/welcome/schimb_de_experienta_romano_american.html
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descentralizare, dar şi prin 

reorganizarea administrativă şi 

teritorială ce se preconizează. Nu 

înseamnă o reîmpărţire teritorială, ci 

promovarea uneia compatibilă cu 

exigenţele europene. Din 2013, 

fondurile comunitare vor fi acordate 

cu prioritate regiunilor şi mai puţin 

judeţelor. În aceste condiţii, şi 

problemele de mediu vor putea fi 

rezolvate mult mai repede", a 

adăugat doamna Sulfina Barbu.  

"Ca autoritate centrală de mediu, 

trebuie să fim pragmatici - ce 

gândim la nivel naţional să se aplice 

la nivel local", a declarat domnul 

Mircea - Ioan Cotoşman, Secretar de 

stat în Ministerul Mediului şi 

Pădurilor. În promovarea proiectelor 

de mediu, demnitarul a atras atenţia 

că trebuie să se ţină seama de 

amprenta de carbon pentru fiecare 

localitate în parte, dar şi de 

posibilităţile de finanţare.  

"În calitate de autoritate centrală în 

domeniul protecţiei mediului, 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 

sprijină realizarea unor astfel de 

oportunităţi de investiţii pentru 

retehnologizare, având ca rezultat 

reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră. Consider că este necesară 

promovarea eco-eficienţei fără a 

sacrifica regulile de competitivitate 

economică, obiectiv ce poate fi atins 

prin eco – inovare", a precizat 

domnul Mircea - Ioan Cotoşman.  

Prezent la manifestare, Excelenţa Sa 

Robin Anthony Barnett, 

ambasadorul Marii Britanii la 

Bucureşti, a declarat că peste 100 de 

state şi-au asumat deja ţinte de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect 

de seră, dar "rămâne un subiect 

disputat, inclusiv în cadrul UE. 

Presiunea politică va fi foarte 

mare." a spus Excelenţa Sa. 

Ambasadorul Marii Britanii a 

precizat că pentru a avea rezultate 

în aplicarea măsurilor "verzi", 

guvernele trebuie să pună bazele 

unor cooperări cu mediul privat.  

Domnul Ion Sandu, directorul 

general al Administraţiei Naţionale 

de Meteorologie, a susţinut 

necesitatea unor măsuri ferme 

pentru combaterea efectelor 

încălzirii globale.  

Ultimul raport al Grupului 

Interguvernamental privind 

Schimbările Climatice (IPCC) 

recomandă reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră cu valori 

cuprinse între 50% şi 85%, până în 

2050, pentru a evita consecinţe 

necontrolabile ale încălzirii globale, 

şi recomandă limitarea creşterii 

temperaturii globale la maximum 2 

grade Celsius faţă de nivelul 

preindustrial (sec. XIX).  

"O creştere a temperaturii medii cu 

0,7 grade în ultima sută de ani a 

dus la ceea ce se întâmplă acum. La 

peste 5 grade creştere, nu mai 

există viaţă de Pământ; la o creştere 

mai mare de 2 grade Celsius, 

schimbările sunt ireversibile", a 

concluzionat domnul Ion Sandu. 

Întâlnirea a fost ocazionată şi de 

lansarea, în decembrie 2009 a 

filmului Atlasul de mediu al 

Europei produs de Agenţia 

Europeană de Mediu şi prezentat în 

cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite 

pentru Schimbări Climatice. Acest 

film prezintă o serie de probleme de 

mediu locale cauzate de schimbările 

climatice dar şi soluţiile practice 

implementate care conduc la 

reducerea impactului activităţilor 

umane şi ameliorarea mediului 

înconjurător.  

În deschiderea conferinţei, domnul 

Ioan Gherheş, Preşedintele executiv 

al Asociaţiei Române de Mediu a 

menţionat că “este nevoie de 

profesionalizarea sectorului de 

mediu, iar  acest lucru nu se poate 

realiza dacă specialiştii nu 

colaborează  cu legislativul şi 

executivul. Scopul acestei 

conferinţe, ca de altfel al tuturor 

acţiunilor pe care ARM le 

derulează,  este acela de a aduna la 

aceeaşi masă pe toţi cei implicaţi în 

sectorul de protecţie mediului în 

România şi de a găsi soluţii 

concrete pentru îmbunătăţirea 

acestuia.”  

"Acţiunea efectivă pentru realizarea 

proiectelor cu relevanţă în protecţia 

mediului trebuie să revină 

autorităţilor locale", a declarat 

d o a m n a  S u l f i n a  B a r b u ,  

Preşedintele Comisiei pentru 

Ad mi n i s t r a ţ i e ,  Ame n a j a r ea 

Teritoriului, Echilibru Ecologic din 

Camera Deputaţilor.  Oficialul a 

atras atenţia că "importanţa 

autorităţilor locale va creşte prin 

f i n a l i z a r e a  p r o c e s u l u i  d e 



 Ordinul nr. 326 din 31/12/2009 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ de securitate la 

incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme", indicativ NP 127:2009  

 Ordonanţa nr. 11 din 29/01/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind 

calitatea apei potabile  

 Ordinul nr. 19 din 13/01/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a 

efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes 

comunitar  

 Ordonanţa nr. 7 din 29/01/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

43/1997 privind regimul drumurilor  

 Ordonanţa de urgenţă nr. 3 din 05/02/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 

107/1996  

 Ordinul nr. 293 din 03/03/2010 - pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, 

apelor şi mediului nr. 50/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntară a organizaţiilor la schema 

comunitară de eco-management şi audit (EMAS) 

 Legea nr. 56 din 19/03/2010 - privind accesibilizarea fondului forestier naţional 

 Hotărârea nr. 196 din 17/03/2010 - pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 112/2009 privind 

organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu 
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Site www.asrm.ro  

Vizite în intervalul 01- 31 martie 2009 

 1917 din care 80 vizite din alte ţări  

 51 vizite din localităţi din România 

vizitatori - 1042  

pagini accesate - 16933  

pagini pe vizită - 9  

vizite pe zi (medie) - 62  

vizite din Finlanda, Italia, USA, Germania,  

Franţa, Norvegia, Danemarca  

http://asrm.ro/pdf/noutati_legislative_ianuarie-februarie-2010/Ord.%20326_2009%20Normativ%20securit%20incendiu%20parcaje%20subterane.pdf
http://asrm.ro/pdf/noutati_legislative_ianuarie-februarie-2010/Ord.%20326_2009%20Normativ%20securit%20incendiu%20parcaje%20subterane.pdf
http://asrm.ro/pdf/noutati_legislative_ianuarie-februarie-2010/Ord.%2011_2010%20modif%20L%20458_2002%20calit%20apa%20potabila.doc.pdf
http://asrm.ro/pdf/noutati_legislative_ianuarie-februarie-2010/Ord.%2011_2010%20modif%20L%20458_2002%20calit%20apa%20potabila.doc.pdf
http://asrm.ro/pdf/noutati_legislative_ianuarie-februarie-2010/Ord.%2019_2010%20Ghid%20ev%20adecvata%20arii%20nat.pdf
http://asrm.ro/pdf/noutati_legislative_ianuarie-februarie-2010/Ord.%2019_2010%20Ghid%20ev%20adecvata%20arii%20nat.pdf
http://asrm.ro/pdf/noutati_legislative_ianuarie-februarie-2010/Ord.%2019_2010%20Ghid%20ev%20adecvata%20arii%20nat.pdf
http://asrm.ro/pdf/noutati_legislative_ianuarie-februarie-2010/Ord.%207_2010%20modif%20si%20compl%20OG%2043_1997%20drum.pdf
http://asrm.ro/pdf/noutati_legislative_ianuarie-februarie-2010/Ord.%207_2010%20modif%20si%20compl%20OG%2043_1997%20drum.pdf
http://asrm.ro/pdf/noutati_legislative_ianuarie-februarie-2010/OU%20nr.3_2010%20modif%20L%20apelor%20107_1996.pdf
http://asrm.ro/pdf/noutati_legislative_ianuarie-februarie-2010/OU%20nr.3_2010%20modif%20L%20apelor%20107_1996.pdf
http://asrm.ro/pdf/noutati_legislative-martie-2010/Ord.393_2010.pdf
http://asrm.ro/pdf/noutati_legislative-martie-2010/Ord.393_2010.pdf
http://asrm.ro/pdf/noutati_legislative-martie-2010/Ord.393_2010.pdf
http://asrm.ro/pdf/noutati_legislative-martie-2010/Ord.393_2010.pdf
http://asrm.ro/pdf/noutati_legislative-martie-2010/Lege%20nr.56_2010%20accesibilizarea%20fondului%20forestier%20nat.pdf
http://asrm.ro/pdf/noutati_legislative-martie-2010/Hot.196_2010%20modif%20HG%20112_2009%20GNM.pdf
http://asrm.ro/pdf/noutati_legislative-martie-2010/Hot.196_2010%20modif%20HG%20112_2009%20GNM.pdf


Asociaţia Română de Mediu – 1998 (ARM) este o 

organizaţie profesională şi patronală care reprezintă şi 

promovează interesele specialiştilor şi companiilor cu 

activitate în domeniul protecţiei mediului. 

Obiective generale 
- 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 ; 

- 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  

- creşterea competenţelor profesionale prin calificare, 

pregătire profesională continuă şi specializare universitară şi 

postuniversitară 

Bl. Vasile Milea 1G, Bucureşti 

Tel/Fax: +40213262610 

E- mail office@asrm.ro 
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