
ASOCIATIA ROMANA DE MEDIU 

25 de ani de activitate 

 

Asociația Română de Mediu a fost constituită 

în anul 1997 și înscrisă în Registrul asociatiilor 

și fundațiilor în anul 1998 sub denumirea de 

Asociaţia Naţională a Managerilor și 

Evaluatorilor de Mediu, cu sediul in Baia 

Mare, cu statutul de organizație profesională în 

domeniul protecției mediului, persoană juridică 

de drept privat, autonomă, neguvernamentală, 

nonprofit și apolitică, cu însemne și siglă 

proprie. 

 

Adunarea generală de constituire a avut loc la 

Baia Mare în data de 12 Decembrie 1997 si a 

reunit un număr de 115 persoane cu poziţii 

diverse în domeniul protecţiei mediului dar cu  

obiective comune, considerate importante 

pentru profesionişti de mediu. 

 

Adunarea generală a membrilor din data de 17 

Martie 2009 a decis schimbarea statutului și 

numelui asociaţiei în Asociaţia Română de 

Mediu 1998 şi mutarea sediului acesteia la 

Bucureşti 

(https://asrm.ro/pdf/Statut_actualizat_16122022

.pdf). 

Membri: 

La aceasta dată, asociaţia reuneşte peste 400 de 

membri, specialişti cu activitate în domeniul 

protecţiei mediului 

(https://asrm.ro/welcome/membri.html) 

Asociaţia este deschisă şi îşi propune să susţină 

interesele şi să reprezinte următoarele categorii 

de membri: 

a. Specialişti în domeniul protecţiei mediului 

angajaţi în organizaţii, instituţii, autorităţi de 

mediu, administraţie publică locală, educaţie și 

cercetare; 

b. Experţi, persoane fizice autorizate sau 

atestate, cadre didactice, consultanţi (auditori şi 

evaluatori de mediu), consultanţi pe proiecte de 

mediu care pot fi angajaţi direct de beneficiari; 

c. Tineri cu vârsta de până la 35 de ani şi care 

încă studiază sau sunt licenţiaţi în acest 

domeniu 

 

Scop 

Crearea unei structuri asociative, profesionale 

care să reprezinte interesele specifice 

membrilor săi. 

 

Obiectivele generale 

▪ Asigurarea schimbului de informaţii şi 

pregătirea profesională a membrilor creșterea 

competențelor profesionale prin inițierea și 

organizarea de activități orientate înspre 

calificare, pregătire profesională continuă și 

specializare universitară și postuniversitară; 

▪ reprezentarea intereselor tuturor membrilor în 

relaţia cu autorităţile şi organizaţiile cu profil 

similar din ţară sau străinătate 

▪ perfecționarea cadrului legislativ, în 

cooperare cu instituțiile publice 

▪ racordarea la activitățile similare desfășurate 

pe plan național și internațional 

 

Structura organizatorică 

https://asrm.ro/welcome/conducere.html 

Consiliul director 

Comisia de cenzori 

Comisia de Etica si Disciplină 

Consiliul stiintific (https://asrm.ro/fam.html) 

Comisii permanente 

(https://asrm.ro/welcome/comisii.html) 

Centre regionale 

(https://asrm.ro/welcome/filiale.html) 

Muntenia - Bucuresti 

Transilvania – Cluj Napoca 

Banat - Timisoara 

Moldova – Bacau 

Sectiunea TINERI 

(https://asrm.ro/tineri/welcome.html) 

 

Scurt istoric 

 

12 Decembrie 1997 

Adunarea generala de constituire – Baia Mare 

13 Aprilie 1998 

Inscrierea in Registrul asociatiilor si 

fundatiilor 

17 Martie 2009 

Adunarea generala de modificare statut si 

denumire – Asociatia Romana de Mediu 

27 Septembrie 2012 

Membra a European Network of Environmental 

Professionals, Brussels 

 

23 Aprilie 2017 

Constituirea Forumului Academic ARM 

21 Iunie 2018 

Obtinerea statutului de utilitate publica prin 

HG 447din 2018 
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13 Mai 2019 

Membra a European Environmental Bureau, 

Brussels 

3 Iulie 2020 

Certificat sistem management de mediu ISO 

14001 

18 Octombrie 2020 

Constituirea Consiliului Stiintific ARM 

22 Iunie 2021 

Desemnare ca organism national de atestare a 

expertilor elaboratori de studii de mediu 

26 Iulie 2022 

Desemnare ca entitate publica de atestare a 

expertilor cu activitate in domeniul gestionarii 

siturilor contaminate 

 

Activitati relevante 

Pe parcursul activitatii de 25 de ani, asociatia a 

desfasurat activitati si organizat evenimente in 

scopul realizarii misiunii sale.  

Lista exhaustiva a acestora este publicata la 

https://asrm.ro/welcome/evenimente.html 

Asociatia a avut de asemenea luari de pozitie 

referitoare la probleme importante privind 

protectia mediului si anume, reorganizarea 

sistemului institutional de mediu din Romania 

(https://asrm.ro/welcome/reorganizare_sistem_

mediu.html) si dezvoltarea sectorului energiilor 

regenerabile 

(https://asrm.ro/amenajare_hidroenergetica.htm

l) 

25 Februarie 2010 

Conferinta pe schimbari climatice "Un Grad 

Conteaza" 

https://asrm.ro/welcome/un_grad_conteaza.html 

11 Martie 2010 

Seminarul "Schimb de experienta romano - 

american in domeniul biodiversitatii" 

14 Aprilie 2010 

Constituirea Centrului Aarhus Romania 

15 octombrie 2010 

Masa Rotunda Protectia mediului intre 

cerinte si realitate 

07 Iunie 2017, Bucuresti. 

Romania - 10 ani in mediul european 

 
18 Ianuarie 2016 

Celebram 25 de ani de mediu in Romania 

1990-2015 

 

 
 

 

1 Iulie 2021 

Lansarea platformei asociate Registrului 

expertilor care elaboreaza studii de mediu 

1 Octombrie 2022 

Lansarea platformei asociate Registrului 

expertilor care desfasoara activitati din 

domeniul gestionarii siturilor contaminate 

 

Vă invităm să vizitataţi website-ul nostru 

www.asrm.ro iar daca veţi dori să vă asociaţi 

eforturilor noastre, sunteţi bineveniţi în 

rândurile membrilor asociaţiei 
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