
In data de 16 
noiembrie 2009 a fost 
semnat un Protocol 
de colaborare între 
Asociaţia Română de 
Mediu 1998 şi Peace 
Corps Romania. 

Protocolul are la bază 
dorinţa comună de 
colaborare şi schimb 
de experienţă şi 
informaţii, atât a 
voluntarilor 
americani prezenţi în 
România, care au 
pregătire şi experienţă 
în domeniul mediului, 
cât şi a experţilor 
români. 

Incheierea 
protocolului a fost 
posibilă datorită 
echipei din Comisia 

permanentă pentru  
comunicare, imagine, 
parteneriate şi relaţii 
publice.  
De asemenea, 
mulţumim pentru 
colaborare doamnei 
Daniela Duca, 

directorul 
programului de 
management de 
mediu şi educaţie al 
Peace Corps Romania 
si domnului Kenneth 
Goodson, directorul 
de ţară al Peace Corps 
Romania. 

Protocol de cooperare 
Peace Corps 

Proiect Freedoom House 
Asociaţia Română de 
Mediu a participat  în 
calitate de partener la 
elaborarea proiectului 
“Creşterea rolului 
societăţii civile si 
administraţiei publice 
în diminuarea efectelor 
schimbărilor 

climatice”, în cadrul 
programului Fondul 
Global de Mediu - 
granturi mici. 

Aplicatul principal 
este Freedom House 
România, iar parteneri 
sunt: Asociaţia 

Română de Mediu, 
Green Report, Centrul 
Carpato- Danubian de 
Geoecologie,  Fundaţia 
Mihai Eminescu Trust, 
Asociaţia pentru 
Protecţia Mediului 
Eco-Media, SC 
Almaro Trening SRL. 

Cuprins: 
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Bucureşti, 
noiembrie 2009 



2. Realizarea unei componente a  
sistemului de epurare ecologică în 
localitatea Viscri, judetul Braşov 
3. Creşterea gradului de 
conştientizare şi dezvoltarea 
educaţiei în domeniul schimbărilor 
climatice, în şcoli 

  

  

 

 
 

Rezultatele proiectului: 

• Organizarea a 3 sesiuni 
informative în domeniul 
schimbărilor climatice 
•90 de beneficiari direcţi ai 
sesiunilor informative 
(reprezentanti jurnalisti, ong-uri, 
administratie publica locală, 

locuitori Viscri) 
• O pagina web dedicată 

schimbarilor climatice; 
• 2000  de ghiduri de buna practică 

în domeniul protecţiei mediului; 
• Realizarea a 10 de expoziţii de 

fotografii şi reviste şcolare în 
domeniul schimbărilor climatice; 

• Realizarea unei componente a 
unei staţii de epurare bio 

• Creşterea numărului de 
echipamente eficiente energetic şi 
bazate pe energii regenerabile 

• Diseminarea  bunelor practici în 
domeniul protectiei mediului 
(staţia de epurare, ghiduri 
dedicate) 

• Aplicarea de tehnologii  noi  
dezvoltate/inovative – staţia de 
epurare bio; 

• Implementarea unui proiect pilot 
la nivel national (staţia de epurare 
bio) 

Proiectul are drept scop protecţia 
mediului înconjurator prin 
abordarea problematicii 
schimbărilor climatice si a 
managementului durabil al apelor 
reziduale şi terenurilor. Proiectul 
va promova implicarea activă a 
comunităţilor în luarea deciziilor la 
nivel local.  

 Obiectivele proiectului: 

1. Îmbunătăţirea accesului la 
informaţie şi a participării active 
a cetatenilor privind schimbarile 
climatice prin organizarea a 3 
sesiuni de training a câte 2 zile 
fiecare, adresat unui număr de 30 
de jurnalişti de mediu, 30 
reprezentanti ai administratiei 
publice locale şi 15 de 
reprezentanţi ai ONG-urilor de 
mediu, 15 reprezentanţi ai 
comunităţii Viscri; 

Proiect Freedoom house 

 Cresterea rolului societatii civile si 
administratiei publice in 

diminuarea efectelor schimbarilor 
climatice 

O acţiune agreată de comun acord 
între ARM 1998 şi Peace Corps a 
fost organizarea de workshop-uri, pe 
următoarele domenii, în acest 
moment pentru trei teme, : 

Biodiversitate 

◊ Criteriile de desemnare a unei arii 
naturale protejate 

◊ Puncte sensibile în funcţionarea 
ariilor naturale protejate 

◊ Planuri de management ale ariilor 
protejate 

◊ Administrarea ariilor protejate, 
responsabili, structura de 
organizare, finanţare 

◊ Relaţia dintre activitatea 
antropică şi ariile naturale 

◊ Tipurile de activităţi social-
economice ce sunt permise a se 
dezvolta în cadrul ariilor naturale 

◊ Modalitatea de control a presiunii 
umane asupra ariilor naturale 

◊ Metodologii de stabilire a 
capacităţii de suport a unei arii 
naturale protejate faţă de 

presiunea exercitată de activităţile 
umane. 

◊ Presiunea urbană asupra ariilor 
naturale protejate. 

◊ Rolul planificării teritoriale în 
cadrul ariilor naturale protejate 

◊ Cadrul legislativ privind ariile 
protejate – principii de baza 

 
Planificare urbană şi amenajarea 
teritoriului 

◊ Principii de baza în planificarea 
urbană şi amenajarea teritoriului 

◊ Autorităţi, administraţie publică 
locală 

◊ Cine ce face ? 
◊ Implicarea publicului 
◊ Proceduri tehnice şi paşi în dez-

voltarea şi aprobarea planurilor 
urbanistice (iniţiator, consultanţi 
tehnici, autorităţi, etc) 

◊ Proceduri tehnice şi paşi în dez-
voltarea şi aprobarea planurilor 
de amenajare a teritoriului 
(iniţiator, consultanţi tehnici, au-
torităţi, etc) 

◊ Armonizarea intereselor econo-
mice, sociale si de mediu – abor-
dare generală 

◊ Avize preliminare necesare apro-
bării finale 

◊ Regimul planurilor urbanistice şi 
de planificare a teritoriului – va-
labilitate, revizuire, importanţă 

 
Abordarea legală a conflictelor în 
domeniul protecţiei mediului 

◊ Conflicte – tipuri generale 
◊ Cine gestionează conflictele, la ce 

nivele de decizie şi care sunt paşii 
◊ Cine, în general, este implicat în 

conflicte de mediu 
◊ Principii de bază în soluţionarea 

conflictelor 
◊ Cadrul legal asociat managemen-

tului conflictelor 
◊ Participarea publicului 
◊ Acţionarea în instanţă – proceduri 

legale, paşi, decizii, aspecte teh-
nice legale 

◊ Studiu de caz – informaţii rele-
vante 
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Site www.asrm.ro în intervalul 01- 30 noiembrie 2009 

∗ vizite - 688 aprox 22 vizite pe zi  
∗ Vizitatori 454 aprox 15 vizitatori pe zi  
∗ Vizite din 12 tari  
∗ Vizite din Romania din 39 de localitati  
 

Primele 10 din Romania. 

Bucureşti 326 
Cluj-Napoca 79 
Baia Mare 44 
Timişoara 32 
Iaşi 19 
Galaţi 18 
Ploieşti 16 
Oradea 14 
Sibiu  10 
Constanţa 13 
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Pentru înregistrare:  
alina.kartman@rogbc.org  
 

• Clean Energy RD&D trough 
Technology Action Plan, în 
data de 14 decembrie, la U.S. 
Embassy Public Diplomacy 
Building 10 Dumbrava Rosie 
Sector 1, Bucureşti 

Pentru înregistrare: 
DahlDE@state.gov 
 

La începutul lunii decembrie, a 
avut loc întâlnirea dintre doamna 
Christy Brown, consilier pe 
probleme economice si de mediu 
la Ambasada SUA şi domnulul 
Ioan Gherheş, preşedinte exectuiv 
al ARM 1998. 
Vizita a fost una de informare 
reciprocă şi identificarea unor 
potentiale obiective comune. 
Un prim pas il constituie invitaţia 
Ambasadei SUA către toţi 
membrii asociaţiei de a participa la 

un web chat pe tema schimbărilor 
climatice organizat cu ocazia 
reuniunii de la Copenhaga  
 
Invitaţia a fost de asemenea şi 
pentru participarea la 
evenimentele: 
• Green Builds Us Technology, 

în data de 10 decembrie 2009, 
Green Building Council, Str. 
Ialomicioarei, Nr. 21, Sector 1, 
Bucureşti  

Iniţiativă Ambasada SUA 

Pagini accesate - 3953  

∗ vizite din Germania, Italia, SUA, Franţa, 
Canada  

∗ cele mai vizitate secţiuni: Membri - 208, 
Biblioteca - 205, Căutare - 128,  Noutăţi - 118, 
Statut- 87  

∗ timpul mediu petrecut pe site - 3,5 minute  
 

Inscriere filiale  
Bucureşti - 99 
Cluj - 77 
Timişoara -  36 
Galaţi - 28 
Neînscrişi - 116 

precum şi numeroase colaborări 
cu administraţia publică, 
cercetători, consultanţi, 
investitori etc. 
În acest scop, sunt interesaţi 
de o colaborare cu ARM 
1998 în vederea derulării 
unor proiecte în acest 
domeniu. 

Asociaţia Altlastenforums 
Baden -Würtenberg este o 
organizaţie non-
guvernamentală care se ocupă 
de decontaminarea, dezvoltarea 
şi revitalizarea siturilor 
contaminate. 
Organizaţia are peste 10 ani de 
experinţă în acest domeniu, 

Astfel, membrii interesaţi îşi 
pot exprima disponibilitatea de 
a participa active şi a se implica 

Propuneri de colaborare cu Asociaţia Altlastenforums 



1. Legea nr. 313 din 12/10/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si 
administrarea spatilor verzi din zonele urbane; 

2. Ordinul nr. 839 din 12/10/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructi; 

2.1. Legea nr. 50 (r2) din 29/07/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 

3. Ordinul nr. 1399 din 26/10/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor 
referitoare la baterii si acumulatori ai la deseurile de baterii si acumulatori; 

4. Ordinul nr. 1918 din 26/10/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 
175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protectie a mediului de catre agentii 
economici cu activitate industriala; 

5. Ordinul nr. 1648 din 02/12/2009 pentru modificarea si completarea Metodologiei de calcul al contributilor si 
taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 
578/2006; 

6. Ordinul nr. 2480 din 16/11/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de clasare si 
inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008; 

7. Hot rârea nr. 1432 din 18/11/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 57/2009 privind 
organizarea si functionarea Ministerului Mediului, precum si a altor acte normative. 
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  Asociaţia Română de Mediu 1998 
Bl. Vasile Milea 1G, Bucureşti 

E- mail office@asrm.ro 
 newsletter@asrm.ro 

www.asrm.ro 

Comitetul de redacţie 

Andreea Cazacioc 

Anca Tevi 

Manuela Udroiu 


