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Partea I: DIN ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI
A) Proiectul „Măsuri de ajustare a politicilor publice pentru diminuarea impactului
social si economic al reglementarilor de mediu”, este în curs de pregătire spre a fi
depus de către ARM 1998 spre aprobare la Agenţia de Strategii Guvernamentale, în
2010
Obiective
§ Identificarea aspectelor legislative si de implementare critice care generează impact socio-

economic negativ în procesul de eliberare a actelor de reglementare de mediu pentru
realizarea şi funcţionarea investiţiilor

§ Simplificarea si ajustarea procedurilor de reglementare de mediu în scopul reducerii

birocraţiei în relaţia cu beneficiarii

§ Ajustarea politicilor publice referitoare la reglementarea activităţilor cu impact asupra

mediului

Rezultate ale proiectului
§ Măsuri de ajustare legislativă, construirea de mecanisme simplificatoare şi coerente
§ Armonizarea legislaţiei de mediu cu cea din domeniul construcţiilor
§ Abordarea unitară din partea autorităţilor de mediu a implementării procedurilor de
reglementare, creşterea eficientei activităţii acestora
§ Reducerea consumului de timp şi resurse financiare a beneficiarilor, operatorilor economici,
administraţiei publice si regiilor statului în procesul de obţinere a actelor de reglementare de
mediu
§ Informarea corectă a cetăţenilor, consultanţilor si beneficiarilor privind cerinţele legale de
mediu existente la reglementarea realizării si funcţionării investiţiilor

Grupuri ţintă/Beneficiari
§ Autorităţile centrale şi locale pentru protecţia mediului
§ Operatorii economici, investitorii
§ Administraţia publica locală
§ Regiile, companiile din subordinea ministerelor
§ Consultanţii din domeniul mediului
§ Instituţii de învăţământ

Descrierea activităţilor derulate în cadrul proiectului
În conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu, realizarea lucrărilor de construcţie şi
infrastructură, precum şi funcţionarea activităţilor sociale şi economice necesită obţinerea
prealabilă a unor acte de reglementare emise de autorităţile de mediu. Este cunoscut faptul că
procedurile de reglementare în acest domeniu sunt, în cele mai multe cazuri, costisitoare şi se
derulează pe perioade foarte îndelungate, în medie de ordinul lunilor de zile. În consecinţă,
autorităţile guvernamentale de mediu pot să constituie obstacole majore în calea dezvoltării
economice, atât din cauza unei legislaţii care poate fi încă perfecţionată, dar şi din cauza
aplicării neunitare a actualelor prevederi legale.
O problemă prioritară din acest ansamblu o reprezintă reglementarea de mediu pentru lucrările
de investiţii şi implicit realizarea unor proiecte de infrastructură finanţate din fonduri europene.
Considerăm că există posibilităţi de ajustare a legislaţiei de mediu, astfel încât eficienţa
autorităţilor în procesul de reglementare să crească cu consecinţe pozitive în reducerea
birocraţiei şi consumului de resurse de timp şi financiare a beneficiarilor.

Proiectul îşi propune să identifice prevederile legislative de mediu care pot fi modernizate şi
optimizate astfel încât procesul de reglementare de mediu a autorizării lucrărilor de investiţii să
se simplifice şi accelereze.
Un dialog intens, iniţiat intre parteneri, autorităţi de mediu, consultanţi, administraţia publica
locală şi beneficiari poate conduce la identificarea şi promovarea schimbărilor legislative
necesare fluidizării procedurilor de reglementare.
Acest proiect va conduce în final la propuneri de ajustare a unor politici publice care
implementate vor duce la atingerea scopului stabilit.
Echipa de proiect are în componenţă specialişti proveniţi din toate domeniile implicate pentru o
evaluare corectă şi competentă a deficienţelor, dar şi in scopul formulării unor propuneri
profesionale de ajustare legislativă.

B) ARM 1998 a iniţiat demersuri pentru înfiinţarea unui centru Aarhus şi in România, după
modelul din alte ţări, cu susţinerea OSCE, care să asigure suport în implementarea Conventiei
Aarhus pe toţi cei trei piloni: accesul publicului la informaţia de mediu, participarea publicului
la luarea deciziilor în domeniul mediului şi accesul publicului în justiţie.
Asociaţia Română de Mediu va iniţia un parteneriat la care sunt invitate sa participe instituţii de
învăţământ superior, autorităţi centrale de mediu, organizaţii neguvernamentale. Se are în
vedere un prim parteneriat cu Universitatea Ecologica Bucureşti.

C) Propunerile de grupuri de lucru pentru analiza propunerilor de acte legislative
Comisia permanenta pentru legislaţie, strategii si politici de mediu a propus
înfiinţarea unor grupuri de lucru în cadrul acestei comisii, care să evalueze şi să aducă
comentarii şi sugestii privind procedurile de emitere a autorizaţiilor simple de mediu, să lanseze
teme de discuţie, să preia şi sintetizeze opiniile membrilor asociaţiei etc.
Astfel, au fost constituite următoarele grupurile de lucru
1. Grupul de lucru pentru proiectele de acte legislative
Coordonatori
§ dl. dr. Cornel Florea Gabrian
§ dna. Iuliana Fechete - director Divoriprest Focsani
§ dna. Nicoleta Chiriac
2. Grupul de lucru pentru actele legislative aflate în aprobarea Parlamentului României
Coordonatori
§ dl. prof. univ. dr. Vladimir Rojanschi
§ dna. Alina Stan – expert parlamentar
§ dl. Ioan Gherheş
3. Grupul de lucru pentru analiza şi elaborarea unor puncte de vedere privind legislaţia
existentă
Coordonatori
§ dna. Geta Barabaş - director APM Hunedoara
§ dl. Radu Dornean - director Ecerom
§ dna. Ileana Popescu

De asemenea, în perioada următoare ne propunem constituirea de grupuri de lucru şi în
cadrul celorlalte comisii.

Statisticile lunii septembrie privind activitatea asociaţiei şi vizibilitatea website-ului
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Partea a II-a: NOUTĂŢI LEGISLATIVE
1. Ordin nr. 14/2009 - Aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la
amenajări temporare în spatii închise sau în aer liber.
2. Ordin nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind
securitatea la incendiu şi protecţia civilă.
3. Ordinul nr. 918/2009 - Modificarea Listei cuprinzând standardele romane care adopta
standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje,
aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 128/2004.
4. Legea nr. 112/2009 - Ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi,
adoptat la Kiev la 21 mai 2003 si semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind
accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie in probleme
de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
5. Legea 46/2008 - Codul silvic – varianta 2009
6. Ordinul nr. 565/2009 - 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.
7. Hotărârea nr. 618/2009 - Modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007
pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operaţional sectorial
de mediu 2007-2013 si a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestuia.
8. Legea nr. 347/2004 - Legea muntelui (varianta 2009)
9. Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2009 - Modificarea i completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 34/2006 - Atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii. Varianta
consolidata cu OU 72/2009
11. Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2009 - Modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele
masuri de protecţie si autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Mării Negre.
12. Hotărâre nr. 522/2009 - Reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a
resurselor de apa, a tarifelor şi a penalităţilor.
13. Lege nr. 242/2009 - Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.
14. Hotărâre nr. 445/2009 - Evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului.
15. Ordin nr. 669/2009 - Aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi
acumulatori.
16. Ordin nr. 890/2009 - Modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul
protecţiei mediului.
17. Lege nr. 261/2009 - Aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 214/2008 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii.
18. Ordinul nr. 1218 din 22/09/2009 privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi
gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componenţei Comisiei de atestare a
persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi
bilanţuri de mediu si a Comisiei pentru contestaţii.
19. Ordinul 1026/2009 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a raportului de mediu,
raportului privind impactul asupra mediului, bilanţului de mediu, raportului de amplasament,
raportului de securitate si studiului de evaluare adecvată.
Mai multe informaţii despre noutăţile din acest domeniu puteţi găsi la adresa
http://www.asrm.ro/welcome/noutati_legislative.html

Partea a III-a: INFORMAŢII UTILE
1. Cursuri post-universitare
Studii postuniversitare de specializare în Protecţia Mediului
Universitatea ”TRANSILVANIA” din Braşov, organizează Studii postuniversitare de
specializare intitulate: ”Poluarea, protecţia şi managementul mediului”.
Cursul este adresat absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată, indiferent de profilul
facultăţii absolvite, şi se desfăşoară pe parcursul unui an – 2 semestre: Semestrul I (280 ore): 30
octombrie 2009 – 17 Ianuarie 2010; Semestrul II (280 ore): 15 Februarie 2010 – 20 Iunie 2010.
Cursurile au loc în timpul săptămânii după amiază pe baza unui orar întocmit astfel ca să
corespundă rezervei de timp alocat cursului, în general vineri - după masa şi sâmbătă
dimineaţa), nefiind excluse şi alte zile (prezenta este facultativă).
Publicul ţintă este format din absolvenţii cu studii superioare care lucrează sau vin în contact cu
domeniul Protecţiei Mediului:
- funcţionarilor publici care lucrează în domeniu, angajaţi ai Agenţiei de Protecţia Mediului, Garda
de Mediu, Administraţia Naţională ”Apele Române”, Primărie, Consiliul Judeţean, Prefectură,
etc;
- responsabililor cu protecţia mediului din cadrul
departamentelor, fabricilor, societăţilor industriale, etc;

firmelor,

platformelor

industriale,

- profesorilor care predau discipline cu specific de protecţia mediului;
- angajaţilor firmelor de consultanţă în domeniul Managementului şi Protecţiei Mediului care nu au
specializarea necesară;
- absolvenţilor cu studii superioare care doresc obţinerea unei specializări în acest domeniu de
importanţă naţională în vedere angajării, etc. (Observaţie: absolvenţii ciclului de studii Bologna,
începând cu anul 2008, trebuie să fie obligatoriu şi absolvenţii ai unui Master pentru a se putea
înscrie la studiile postuniversitare).
La finalul cursului se eliberează o diplomă de specializare postuniversitară şi foaia matricolă.
Cursurile sunt susţinute de specialişti din Bucureşti (drd. ing. Sulfina Barbu, prof.dr. Daniela
Marinescu, ing. Ioan Gherheş), cât şi de profesori universitari şi specialişti din Braşov.
În cele 4 promoţii ale studiilor de până acum au absolvit 192 participanţi. Admiterea se face pe
bază de dosar, având drept criteriu de departajare media de absolvire.
Planul de învăţământ al studiilor cuprinde următoarele de discipline:
§ Poluarea mediului. Energie şi mediu
§ Protecţia atmosferei
§ Protecţia apei. Epurarea apelor uzate
§ Protecţia solului
§ Monitorizarea mediului
§ Politici şi strategii de mediu
§ Dreptul şi legislaţia mediului
§ Protecţia biodiversităţii; Răspunderea juridică pentru daunele aduse mediului
§ Securitatea şi sănătatea în medii cu grad ridicat de risc
§ Procedee de prevenire şi combatere a poluării industriale
§ Managementul deşeurilor solide, lichide şi gazoase
§ Managementul şi auditul mediului conform ISO 14001 şi ISO 19011
§ Radioprotecţia mediului
§ Sisteme de energii regenerabile
§ Informatica aplicată în monitorizarea mediului
§ Tehnologii curate aplicate în ingineria protecţiei mediului industrial
§ Autorităţi şi mecanisme de decizie în domeniul protecţiei mediului
§ Managementul proiectelor de mediu
§ Practică
§ Practică pentru întocmirea proiectului de diplomă.

Informaţii suplimentare:
la secretariatul Decatului Facultăţii S.I.M. - tel 0268–412921 int.157,
la directorul studiilor - Prof.dr.ing. Ioan Miloşan - tel 0724-55 22 22,
e-mail: milosan@unitbv.ro
http://www.unitbv.ro/LinkClick.aspx?fileticket=7junj1QNRp4=&tabid=90&mid=948

2. Cursuri autorizate CNFPA
Universitatea Ecologică din Bucureşti organizează prin intermediul Centrului de Formare
Profesională Continuă cursuri de specializare în următoarele domenii:
EVALUATOR ŞI AUDITOR DE MEDIU
Programul se adresează persoanelor care doresc să dobândească cunoştinţe şi abilităţi în
vederea realizării atât a auditului de mediu a unei organizaţii, cât şi a auditului sistemului de
management de mediu la nivelul unei organizaţii. De asemenea, se adresează persoanelor care
sunt atrase sau se implică în echipe de specialişti sau de consultanţă care întocmesc
documentaţii pentru promovarea studiilor de impact şi a bilanturilor necesare obţinerii
acordurilor, avizelor, autorizaţiilor de mediu.
AUDITOR DE MEDIU
Programul se adresează persoanelor care doresc să dobândească cunoştinţe şi abilităţi în
vederea realizării atât a auditului de mediu a unei organizaţii, cât şi a auditului sistemului de
management de mediu la nivelul unei organizaţii.
RESPONSABIL DE MEDIU
Programul se adresează persoanelor care doresc să dobândească cunoştinţele şi abilităţile
necesare pentru asigurarea conformării cu cerinţele legislaţiei de mediu şi ale autorităţilor de
supraveghere şi control pe probleme de mediu. De asemenea, se adresează persoanelor care
sunt angajate într-o organizaţie şi care vor să se implice în activitatea specifică de a ţine sub
control activităţile acesteia în raport cu cerinţele şi exigenţele de mediu.
MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU
Programul se adresează persoanelor care doresc să dobândească cunoştinţele şi abilităţile
necesare pentru proiectarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management de
mediu, în conformitate cu cerinţele standardului de referinţă ISO 14001.
INSPECTOR PROTECŢIA MEDIULUI
Programul se adresează persoanelor care doresc să dobândească cunoştinţele şi abilităţile
necesare pentru a verifica modul în care sunt respectate cerinţele legislaţiei de mediu.
INSPECTOR CONFORMARE ECOLOGICĂ
Programul se adresează persoanelor care doresc să dobândească cunoştinţele şi abilităţile
necesare pentru a verifica modul de aplicare şi conformare cu legislaţia de mediu, şi a
reglementărilor specifice legate de funcţionalitatea ecosistemelor.
La finalizarea cursurilor se obţine un certificat de absolvire.
CONTACT ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Coordonator Lector dr. Giuliano TEVI
office_specializare_ueb@yahoo.com
http://www.ueb.ro/cfpc/

3. Evenimente
A) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – INCD
ECOIND organizează de peste 25 ani, din doi în doi ani o apreciată manifestare tehnico-

ştiinţifică - Simpozionul Internaţional „Mediul şi Industria”, care se bucură de o buna
recunoaştere şi participare din partea comunităţilor ştiinţifice şi a mediului economic din ţară şi
străinătate.
În paralel cu simpozionul se organizează şi o expoziţie de prezentare firme şi/sau produse,
aparatură şi echipamente în domeniul protecţiei mediului, precum şi mese rotunde pe tematici
specifice de interes (selectate din propunerile făcute la ediţia precedenta de către participanţi).
În acest context, INCD ECOIND are plăcerea de a vă invita sa participaţi la a 15-a editie a
Simpozionului Internaţional „Mediul şi Industria” – SIMI 2009, organizat în Bucureşti, în
perioada 28-30 octombrie 2009, la Biblioteca Academiei Române.
Informaţii suplimentare la adresa http://www.incdecoind.ro/simpozion.htm

B) UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, Facultatea de Ştiinţa Mediului organizează în

perioada 6 -7 noiembrie 2009 simpozionul ENVIRONMENT&PROGRESS – Environment –
Research, Protection and Management (E&P 2009).
Contact
Prof. Dumitru Ristoiu, E-mail: dumitru.ristoiu@ubbcluj.ro
enviroconf2009@enviro.ubbcluj.ro
Dr. Alida Timar, E-mail: alida_timar@yahoo.com
Mai multe informaţii şi detalii despre acest eveniment puteţi găsi la adresa
http://enviro.ubbcluj.ro/evenimente/enviroprogress%202009.html
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