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SCRISOARE DESCHISĂ 

adresată Domnului Laszlo Borbely, ministrul mediului şi pădurilor 

 

Stimate domnule ministru, 

 Asociaţia Română de Mediu înţelege şi susţine demersurile Guvernului şi ale ministerului dvs. 
îndreptate înspre modernizarea şi optimizarea activităţii instituţiilor care lucrează în domeniul protecţiei 

mediului. 

 Am reţinut intenţiile justificate de restructurare şi reorganizare a sistemului instituţional de mediu 
din România. Sperăm că urgenţa punerii acestor intenţii în aplicare nu va determina luarea unor măsuri care 
să afecteze funcţionalitatea sistemului şi implicit relaţia cetăţenilor şi mediului de afaceri cu autorităţile de 

mediu. 

 În această fază, nu putem să exprimăm un punct de vedere asupra necesităţii reducerii 
personalului care lucrează în cadrul autorităţilor de mediu dar considerăm că obiectivul restrângerii 
cheltuielilor de personal este secundar ca importanţă comparativ cu crearea unui sistem instituţional mediu 

funcţional şi care să fie capabil să-şi realizeze obiectivul de serviciu public în slujba cetăţenilor. 

 În aceeaşi măsură, ne exprimăm speranţa că masurile de reorganizare a sistemului de mediu şi 
relaţiilor dintre instituţiile subordonate să fie luate după o analiză şi evaluare atentă dar şi o dezbatere 
publică astfel încât acestea să fie, de asemenea, în final, capabile să-şi realizeze misiunea de servicii 

publice. 

 În concluzie, considerăm că unicul obiectiv al acestei restructurări şi reorganizări trebuie să fie 
construirea unui sistem instituţional de mediu competent şi operaţional, orice alte obiective fiind secundare 

şi subordonate acestuia. 

 Vă aducem în atenţie faptul că sistemul de mediu din România este relativ tânăr şi încă 

neconsolidat şi a fost supus de-a lungul anilor la o multitudine de reaşezări cu efecte pozitive şi negative. 

Structura acestuia, atât instituţională dar şi ca personal, a fost validată în procesul de aderare la Uniunea 
Europeană. Formarea unor profesionişti în cadrul instituţiilor de mediu a fost permanent o provocare. 

Considerăm că s-au realizat progrese neîndoielnice sub acest aspect. 

 Constatăm azi, când se vorbeşte despre restructurarea şi reorganizarea sistemului de mediu, că 
singurele coordonate enunţate până în acest moment sunt cele legate de numărul de angajaţi din sistem şi 
acest lucru într-o singură direcţie, cea a reducerii acestuia. Ţinem să menţionam faptul ca actuala structură 
a fost realizată în perioada de negociere ca rezultat al unui proiect finanţat de Uniunea Europeană  , iar 
numărul de personal a fost calculat ţinând cont de atribuţiile şi responsabilităţile ce revin fiecărei persoane 
angajate. 
 Vă sugerăm ca înainte de a face reducerile de personal preconizate să daţi dispoziţie a fi analizate 
rapoartele proiectului menţionat anterior şi să fie făcută o comparaţie între numărul de personal stabilit în 
perioada negocierilor şi cel actual, urmând ca această analiză să reprezinte un prim pas obiectiv în 

redimensionarea personalului. 

 Pe de altă parte, structura şi relaţiile interinstituţionale actuale ale agenţiilor pentru protecţia 
mediului  au fost rezultatul unor proiecte Phare finanţate de Uniunea Europeană urmate imediat de proiecte 
care au vizat creşterea capacităţii instituţionale a acestora. Totalul finanţărilor a depăşit suma de 10 milioane 

de Euro iar proiectele s-au încheiat relativ recent, respectiv în anul 2008. 

 Constatam de asemenea că România începe să acumuleze tot mai multe întârzieri în respectarea 

angajamentelor cuprinse în Tratatul de aderare. 

 Apreciem că procesul de restructurare a unui întreg sistem nu poate fi făcut fără un studiu de 
impact şi fără o dezbatere consistentă cu mediul de afaceri, societatea civilă şi asociaţiile profesionale pe 

care le deserveşte. 

 Până în acest moment nu am constatat nici un demers în acest sens dar sperăm ca 
responsabilitatea aceasta să nu fie asumată de un grup restrâns indiferent de buna intenţie sau competenţă 

existentă. 

 Asociaţia Română de Mediu, asociaţie profesională care reuneşte peste 400 de membri, 
specialişti, experţi, consultanţi, cadre didactice, cercetători cu activitate în domeniul protecţiei mediului este 

profund interesată de evoluţia şi performanţele sistemului instituţional de mediu din România. 

 Membrii asociaţiei interferă cu autorităţile de mediu din România şi nu pot fi indiferenţi la modul în 
care acestea sunt structurate. Interesul nostru vizează existenţa unui interlocutor şi partener competent pe 

care pot să-l constituie instituţiile de mediu pe care le conduceţi. 

 Asociaţia Română de Mediu îşi exprimă speranţa că veţi apela la suportul şi opinia mediului 
profesional în concretizarea intenţiilor Dvs. de a realiza un sistem instituţional de mediu modern şi 
funcţional. Avem convingerea că aveţi cele mai bune intenţii în această direcţie şi de aceea dorim sa ne 
raliem eforturilor Dvs. În acest context, vă transmitem disponibilitatea asociaţiei noastre de a participa la 
discuţiile, pe care presupunem că le veţi iniţia,  privind modul de reorganizare şi restructurare a sistemului 

de mediu din România. 

Consiliul de Coordonare al ARM 1998 



În data de 14 aprilie 
2010 a fost semnat 
Memorandumul de 
înţelegere între 
Agenţia Naţională 
pentru Protecţia 
Mediului, 
Universitatea 
Ecologică din 
Bucureşti şi Asociaţia 
Română de Mediu 
1998, în vederea 
constituirii Centrului 

Aarhus - România . 

Scopul acestei 
iniţiative este crearea 
unui cadru în care 
reprezentanţii 
autorităţilor şi ai ONG-
urilor din domeniul 
protecţiei mediului, ai 
societăţii civile în 
general, pot colabora 
în vederea 
implementării 
Convenţiei Aarhus 
privind accesul la 
informaţii, participarea 
publicului la luarea 
deciziilor şi accesul la 
justiţie în problemele 
de mediu.  

Centrul Aarhus 
România va beneficia 
de două locaţii: 
- Sediul Agenţiei 
Naţionale pentru 
Protecţia Mediului din 

Splaiul Independentei, nr. 
294 (baze de date cu 
informaţii privind mediul, 
informaţii privind procedura 
de participare a publicului 
la luarea deciziei de 
mediu);  

- Sediul Universității 
Ecologice din Bucureşti din 
Strada Franceză, nr. 22 
(informaţii referitoare la 
accesul publicului la justiţie 
în probleme de mediu).  
Printre activităţile care se 
vor derula prin intermediul 
Centrului Aarhus se 
numără: 

- Asigurarea implementării 
mecanismului 
clearinghouse (colectarea, 
validarea, diseminarea şi 

schimbul de informaţii 
privind mediul), prin 
crearea unei pagini web 
care să cuprindă 
informaţii referitoare la 
implementarea 
Convenţiei Aarhus la 
nivel naţional; 

- Monitorizarea 
problemelor de relevanţă 
pentru Convenţia Aarhus, 
cum ar fi: calitatea 
evenimentelor la care 
participă publicul, 
evaluarea impactului 
asupra mediului şi a altor 
probleme de conformare 
la legislaţia de mediu; 
- Organizarea de mese 
rotunde, workshopuri cu 
diverse grupuri ţintă 
pentru dezbaterea 

Constituirea Centrului 
Aarhus - România 

CUPRINS 

 

Scrisoare deschisă 

 

Constituirea Centrului 

Aarhus-România 

 

Seminarul Româno-

Finlandez “Exemple de 

bună practică în 

protecţia mediului” 

 

GreenBiz Forum 2010 

 

Noutăţi legislative 

 



de investiţii sau fonduri ale 

companiilor private). 

Acest seminar a avut loc în cadrul 
cursului de reorientare profesională 
International Environmental Project 
Manager organizat de EVAK, 
împreuna cu SYKLI - Finnish 
Environmental School şi a beneficiat 
de prezenţa  specialiştilor 
finlandezi: Matti Pettay , 
Taija Grönholm, 
Heiskanen Jari, Kati 
Berninger, Hannu 

Hirvonen şi alţii.  

 
Dintre subiectele abordate 
de către experţii finlandezi 

menţionăm: 
 Biogas Plant Heat; 

Power and Fertilizers 
from Bio Waste; 

 Clean Water Services in Finland; 
 Wastewater treatment in Finland; 
 Ministry of Environment and 

Forests, Environmental Fund 
Administration—Priority Programs 
2010; 

 Waste management and recycling 
in Findland 

 

În data de 15 iunie 2010 la Hotelul 
IBIS Parlament, sala Eliade a avut loc 
Seminarul Româno-Finlandez privind 
Exemple de bună practică în protecţia 
mediului. Seminarul a fost organizat 
de către Asociaţia Română de Mediu 
în colaborare cu European Water, 
Lake and River System Development 
Association. 
 
European Water, Lake and River 
System Development Association 
(EVAK) a fost fondată la Helsinki – 
Finlanda în anul 2002. Scopul său 
este de a iniţia şi coordona proiecte de 
dezvoltare, la nivel european, în toate 
domeniile de protecţie a mediului dar 
cu o atenţie deosebită pe proiectele 
din domeniul apei. Finanţarea acestor 
proiecte se face prin obţinerea de 
fonduri din diverse surse (Fonduri 
Europene, guvernul Finlandei, fonduri 

mentul de Identitate şi Comunicare, 
UniCredit Tiriac Bank, Alina Stanciu, 
Ogilvy Public Relations, Teia 
Gavrilescu, ViitorPlus, Giuliano Tevi, 
Asociaţia Română de Mediu. 

Tema principală a evenimentului a fost 
Think Long Term, şi are la bază ideea 
conform căreia a acţiona “green” 
înseamnă mai mult decât ecologie, 
înseamnă sustenabilitate şi anume, 
aplicarea principiilor de dezvoltare 
durabilă.  

Evenimentul s-a adresat 
reprezentanţilor din top şi middle 
management din companiile mari, 
interesaţi de resurse de management 
sustenabil, specialiştilor în PR, 
corporate communication officers, brand 
manageri interesaţi de strategii de green 
marketing, ONG-urilor ce promovează 
activităţi de protecţie a mediului 
înconjurător ce caută finanţare şi 

Revista Biz a organizat, în data de 23 
iunie, cea de-a treia ediţie a GreenBiz 
Forum, eveniment ce a prezentat provo-
cările, oportunităţile şi implicaţiile afacer-
ilor green, ale practicilor de manage-
ment sustenabil şi ale strategiilor de 
green marketing.  

Asociația Română de Mediu 1998 a 
sprijinit desfășurarea evenimentului, 
alături de ONG-uri ce activează în 
domeniul protecţiei mediului, firme ce 
fabrică sau comercializează produse 
ecologice etc.  

La eveniment au participat: Diana 
Klusch, Corporate Affairs Director, Ur-
sus Breweries, Luminiţa Oprea, Saga 
Business &Community, Florina Şerban, 
CSR & Community Relations Coordina-
tor Corporate Affairs Department, COS-
MOTE, Laura Sgârcitu, PA&C Special-
ist, Community Programs, Coca-Cola 
HBC România, Anca Nuţă, Departa-

interacţiune cu mediul corporate, 
reprezentanţilor media de specialitate şi 
ai new media, bloggeri implicaţi în 
campanii green, antreprenorilor de eco 
business care caută parteneri de afaceri 
şi furnizori de soluţii de business 
precum şi reprezentanţilor instituţiilor din 
domeniu. 

GreenBiz Forum este primul eveniment 
ce abordează trendul green din 
perspectiva contribuţiei brandurilor şi 
corporaţiilor. El face parte dintr-un 
proiect mai amplu dezvoltat de revista 
Biz şi denumit GreenBiz, o platformă de 
media şi un loc în care toţi cei care 
relaţionează cu ideea de greenbusiness 
să acceseze informaţii, să 
interacţioneze, să poată comunica 
experienţe legate de green business şi 
green marketing. Aceasta include 
evenimente de business, un blog 
specializat – Green360 şi o secţiune 
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Hotărâre nr. 399 din 21/04/2010 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 30/04/2010 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 

Hotărâre nr. 427 din 28/04/2010 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 299 din 07/05/2010 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor 

Hotărâre nr. 328 din 31/03/2010 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 29/04/2010 privind reactualizarea cuantumului 

contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor şi a penalităţilor cu indicele de inflaţie 

Hotărâre nr. 371 din 14/04/2010 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 28/04/2010 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate 

utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii 

Hotărâre nr. 323 din 31/03/2010 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 28/04/2010 privind stabilirea sistemului de 
monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în 
anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 

Hotărâre nr. 372 din 14/04/2010 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 28/04/2010 pentru modificarea art. 2 din 
Hotărârea Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în 

anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor  

Hotărâre nr. 440 din 28/04/2010 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 27/05/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru 

limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere  

Lege nr. 63 din 31/03/2010 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 06/04/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 43/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre 

şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă  

Lege nr. 95 din 21/05/2010 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 27/05/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din 

Legea nr. 46/2008 - Codul silvic  

Lege nr. 97 din 21/05/2010 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 351 din 27/05/2010 pentru completarea art. 99 din Legea nr. 

182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil  

Ordin nr. 638 din 22/04/2010 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 290 din 04/05/2010 privind aprobarea Metodologiei de 
acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei 

potabile  

Ordin nr. 714 din 06/05/2010 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 341 din 21/05/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare 

a Programului privind creşterea producţiei de energie din surse regenerabile  

Ordin nr. 1204 din 26/03/2010 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 236 din 14/04/2010 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic  

Ordin nr. 135 din 10/02/2010 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 27/04/2010 privind aprobarea Metodologiei de 

aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private  

 

Noutăţi legislative 

http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Hot%20399%20sch%20comercializ%20certif%20emisii%20efect%20sera.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Hot%20399%20sch%20comercializ%20certif%20emisii%20efect%20sera.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Hot%20nr.%20427_2010%20modif%20HG%20128_2002%20incinerare%20deseuri.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Hot%20nr.%20427_2010%20modif%20HG%20128_2002%20incinerare%20deseuri.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Hot%20nr.328_2010%20cuantum%20contrib%20gosp%20resurse%20apa,%20tarife,%20penalitati.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Hot%20nr.328_2010%20cuantum%20contrib%20gosp%20resurse%20apa,%20tarife,%20penalitati.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Hot.%20371_2010%20modif%20HG%20699_2003%20masuri%20red%20emisii%20COV%20dat%20solv%20organici.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Hot.%20371_2010%20modif%20HG%20699_2003%20masuri%20red%20emisii%20COV%20dat%20solv%20organici.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Hot.%20371_2010%20modif%20HG%20699_2003%20masuri%20red%20emisii%20COV%20dat%20solv%20organici.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Hot.323_2010%20stab%20sist%20monit%20capturi%20ucideri%20acc%20sp%20pasari%20strict%20protejate.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Hot.323_2010%20stab%20sist%20monit%20capturi%20ucideri%20acc%20sp%20pasari%20strict%20protejate.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Hot.323_2010%20stab%20sist%20monit%20capturi%20ucideri%20acc%20sp%20pasari%20strict%20protejate.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Hot.323_2010%20stab%20sist%20monit%20capturi%20ucideri%20acc%20sp%20pasari%20strict%20protejate.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Hot.372_2010%20modif%20art2%20HG%20735_06%20limitare%20emisii%20COV%20dat%20utiliz%20solv%20org%20din%20vopsele%20lacuri.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Hot.372_2010%20modif%20art2%20HG%20735_06%20limitare%20emisii%20COV%20dat%20utiliz%20solv%20org%20din%20vopsele%20lacuri.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Hot.372_2010%20modif%20art2%20HG%20735_06%20limitare%20emisii%20COV%20dat%20utiliz%20solv%20org%20din%20vopsele%20lacuri.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Hot.440_2010%20masuri%20limitare%20emisii%20aer%20pol%20instalatii%20mari%20de%20ardere.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Hot.440_2010%20masuri%20limitare%20emisii%20aer%20pol%20instalatii%20mari%20de%20ardere.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Lege%2063_2010%20aprob%20OUG%2043_2009%20pt%20modif%20OUG%2019_2006%20plaja%20M%20Neagra.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Lege%2063_2010%20aprob%20OUG%2043_2009%20pt%20modif%20OUG%2019_2006%20plaja%20M%20Neagra.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Lege%2063_2010%20aprob%20OUG%2043_2009%20pt%20modif%20OUG%2019_2006%20plaja%20M%20Neagra.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Lege%20nr.95_2010%20modif%20alin.1%20din%20L%2046_2008%20Cod%20silvic.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Lege%20nr.95_2010%20modif%20alin.1%20din%20L%2046_2008%20Cod%20silvic.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Lege%20nr.97_2010%20compl.art.99%20din%20L182_2000%20protej%20patrim%20cultural%20mobil.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Lege%20nr.97_2010%20compl.art.99%20din%20L182_2000%20protej%20patrim%20cultural%20mobil.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Ord%20638_2010%20derogare%20param%20ch%20din%20art.9%20L%20458_2002.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Ord%20638_2010%20derogare%20param%20ch%20din%20art.9%20L%20458_2002.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Ord%20638_2010%20derogare%20param%20ch%20din%20art.9%20L%20458_2002.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Ord.%20714_2010%20Ghid%20finantare%20Prog%20crester%20prod%20energ%20surse%20regenerab.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Ord.%20714_2010%20Ghid%20finantare%20Prog%20crester%20prod%20energ%20surse%20regenerab.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Ord.%201204_2010%20Norme%20met%20autoriz%20plajelor%20in%20scop%20turistic.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Ord.%201204_2010%20Norme%20met%20autoriz%20plajelor%20in%20scop%20turistic.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Ord.135_2010%20met%20aplicare%20EIM%20pt%20proiecte%20publice%20si%20private.pdf
http://www.asrm.ro/pdf/noutati_legislative-aprilie-mai-2010/Ord.135_2010%20met%20aplicare%20EIM%20pt%20proiecte%20publice%20si%20private.pdf
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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; 

- 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; 
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