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RAPORT
de activitate al Asociatiei Romane de Mediu pe anul 2014 - 2018

Aspecte generale
In anul 2017, Asociatia Romana de Mediu si-a concentrat activitatea in directia indeplinirii
misiunii si scopurilor asumate prin statut si anume:
-

-

crearea unui cadru pentru comunicare interna si dialog între toate partile externe
interesate(operatori economici, institutii si alte retele profesionale;
consolidarea pietei serviciilor de mediu în consultanta, pregatire profesionala,
proiectare, lucrari de infrastructura, etc. ;
imbunatatirea cadrului legislativ, în cooperare cu institutiile publice, pentru
crearea conditiilor de afirmare si eficientizare a activitatii tuturor membrilor
asociatiei;
promovarea cercetarii si stimularea preluarii rezultatelor acesteia în domeniul
protectiei mediului ;
cresterea competentelor profesionale prin calificare, pregatire profesionala
continua si specializare universitara si postuniversitara;

Activitati desfasurate in anul 2017
Planificarea activitatilor s-a realizat la inceputul anului 2017 in sedinta Consiliului de
Coordonare a asociatiei urmata de analize periodice a rezultatelor.
1. Seminarii tehnice
Sesiunile de seminarii tehnice au fost gandite sa abordeze probleme actuale in domeniul
protectiei mediului a caror solutionare si clarificare sa se realizeze intr-un cadru de
dezbatere larga intre partile interesate si implicate interesati si implicati.
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O caracteristica a acestor evenimente a fost reunirea la aceiasi masa a autoritatilor de
mediu, administratia publica centrala si locala, cadre didactice universitare, cercetatori,
consultanti si operatori economici vizati de legislatia de mediu.
In anul 2017 s-au organizat 20 de astfel de seminarii tehnice la nivel national cu derulare
regionala pentru accesibilitatea participantilor.
Numarul aproximativ de participanti a fost de peste 1000 de persoane.
Toate seminariile s-au desfasurat in parteneriat cu universitati de prestigiu din tara si
autoritati de mediu (Ministerul Mediului, Agentia Nationala pentru Protectie Mediului,
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Garda Nationala de Mediu, agentiile
locale pentru protectia mediului, administratia pubilca centrala si locala, etc.)
Prezentam mai jos lista seminariilor desfasurate
1. Conferinta Regionala "Societatea Europeana a Reciclarii - Managementul Deseurilor &
Autorizatiile de Mediu" Bacau
Data: 14 Decembrie 2017, Bacau
Universitatea Vasile Alecsandri, Calea Marasesti 157, Corp D
2. Seminar Evaluare adecvata - legislatie, reglementari, metodologie de elaborare Bacau
Data: 13 Decembrie 2017, Bacau
Universitate Vasile Alecsandri Bacau, Calea Marasesti 157, corp D
3. Seminar "Monitorizarea emisiilor in atmosfera - legislatie, reglementari, tehnici de
masurare" Bacau
Data: 12 Decembrie 2017, Bacau
Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau, Corp D, Calea Marasesti 157
4. Conferinta Regionala "Societatea Europeana a Reciclarii - Managementul Deseurilor &
Autorizatiile de Mediu" REGIUNEA 6 Nord Vest
Data: 9 Noiembrie 2017, Cluj Napoca
Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Stiinte si Ingineria Mediului, sala Amfiteatru, str.
Fantanele 30
5. Conferinta Regionala "Societatea Europeana a Reciclarii - Managementul Deseurilor &
Autorizatiile de Mediu" REGIUNEA 7 Centru
Data: 8 Noiembrie 2017, Alba Iulia
Sala de conferinte, Hotel PARC
6. Monitorizarea emisiilor in atmosfera - legislatie, reglementari, tehnici de masurare
Data: 31 Octombrie 2017, Bucuresti.
Universitatea Ecologica Bucuresti, Bd. Vasile Milea, nr. 1G, sala Amfiteatru
7. Monitorizarea emisiilor in atmosfera - legislatie, reglementari, tehnici de masurare
Data: 25 Octombrie 2017, Sibiu.
Universitatea Lucian Blaga, BD. Victoriei, nr. 10, Aula Avram Iancu
8. Monitorizarea emisiilor in atmosfera - legislatie, reglementari, tehnici de masurare
Data: 24 Octombrie 2017, Cluj-Napoca.
UBB Cluj Napoca, Facultatea de Stiinta Mediului, Str. Fantanele, 30.
9. Conferinta Regionala "Societatea Europeana a Reciclarii - Managementul Deseurilor &
Autorizatiile de Mediu" - REGIUNEA 5 Vest
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Data: 28 Septembrie 2017, Timisoara,.
USAMVB Timisoara, Facultatea de Agricultura, SALA SENATULUI, Cladirea Bibliotecii
10. Conferinta Regionala "Societatea Europeana a Reciclarii - Managementul Deseurilor &
Autorizatiile de Mediu" - REGIUNEA 4 Sud Vest Oltenia
Data: 27 Septembrie 2017, Craiova.
Universitatea din Craiova, SALA ALBASTRA
11. Evaluarea adecvata - legislatie, reglementari, metodologie de elaborare
Data: 28 Iunie 2017, Bucuresti.
Universitatea Ecologica Bucuresti, Bd. Vasile Milea, nr. 1G, sala Amfiteatru
12. Evaluarea adecvata - legislatie, reglementari, metodologie de elaborare
Data: 22 Iunie 2017, Timisoara.
USAMVB "Regele Mihai I al Romaniei" din Timisoara, Facultatea de Agricultura, Calea
Aradului 119
13. Evaluarea adecvata - legislatie, reglementari, metodologie de elaborare
Data: 21 Iunie 2017, Sibiu.
Universitatea "Lucian Blaga", bd. Victoriei, nr. 10, aula Avram Iancu
14. Evaluarea adecvata - legislatie, reglementari, metodologie de elaborare
Data: 20 Iunie 2017, Cluj-Napoca.
UBB Cluj Napoca, Facultatea de Stiinta Mediului, Str. Fantanele, 30.
15. Romania - 10 ani in mediul european
Data: 07 Iunie 2017, Bucuresti.
Palatul Bragadiru, Calea Rahovei 147-153, Bucuresti 050892, Sector 4, Romania
16. Conferinta Regionala "Societatea Europeana a Reciclarii - Managementul Deseurilor &
Autorizatiile de Mediu" - REGIUNEA 3 Sud-Muntenia
Data: 17 mai 2017, Bucuresti.
Universitatea Ecologica Bucuresti, Aula
17. Conferinta Regionala "Societatea Europeana a Reciclarii - Managementul Deseurilor &
Autorizatiile de Mediu"
Data: 23 martie 2017, Bucuresti.
Universitatea Ecologica Bucuresti, Aula
18. Seminar privind controlul pericolelor de accident major in care sunt implicate
substante periculoase (Legea 59/2016 si Directiva SEVESO III) - Deva
Data: Joi, 9 februarie 2017, Deva.
Camera de Comert si Industrie a Judetului Hunedoara, strada 1 Decembrie, nr. 23, Deva.
19. Seminar privind controlul pericolelor de accident major in care sunt implicate
substante periculoase (Legea 59/2016 si Directiva SEVESO III) - Cluj-Napoca
Data: Miercuri, 8 februarie 2017, Cluj-Napoca
Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului, Amfiteatrul
Iustinian Petrescu, str. Fantanele nr. 30.
20. Seminar privind controlul pericolelor de accident major in care sunt implicate
substante periculoase (Legea 59/2016 si Directiva SEVESO III) - Alba-Iulia
Data: Marti, 7 februarie 2017, Alba-Iulia
Universitatea "1 Decembrie 1981", Aula, Gabriel Bethlen Nr.5, Alba-Iulia.
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Referinte suplimentare: http://www.asrm.ro/welcome/evenimente.html

2. Actiuni de promovare nationala
Asociatia Romana de Mediu in parteneriat cu Asociatia Planeta Verde au organizat o
conferinta nationala dedicata celor 10 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana
cu prezentarea progreselor inregistrate in cei 10 ani in domeniul protectiei mediului.
Conferinta s-a desfasurat sub titlul Romania - 10 ani in mediul european si a avut loc in
data de 07 Iunie 2017 la Bucuresti cu participarea a 6 ministri si fosti ministri ai
mediului. Cu aceasta ocazie, s-a adoptat o Declaratie privind protectia mediului in
Romania semnata ulterior de 14 ministri ai mediului dupa cum urmeaza:
Valeriu Eugen POP
Attila KORODI
Nicolae NEMIRSCHI
Speranta IANCULESCU
Romica TOMESCU
Petru LIFICIU
Sulfina BARBU

Gratiela Leocadia GAVRILESCU
Valeriu Eugen POP
Ilie Aurel CONSTANTIN - reprezentat de Ioan JELEV
Laszlo BORBELY
Lucia Ana VARGA
Doina PANA
Cristiana PASCA PALMER

Referinte: http://www.asrm.ro/evenimente/romania_10_ani_mediu_european
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3. Coordonarea sectorului profesional cu mediul educational si cercetare
In anul 2017, s-a impus ca necesitate intensificarea cooperarii intre membrii Asociatiei
Romane de Mediu si invatamantul superior de specialitate precum si cu cercetarea in
domeniul protectiei mediului In acest scop, ARM a creat Forumul Academic pentru Mediu
care este o platforma nationala de comunicare si dezbatere a problemelor actuale de
mediu de catre cadrele didactice universitare si cercetatori.
Forumul Academic pentru Mediu (FAM) este organizat si functioneaza in cadrul Asociatiei
Romane de Mediu ca o structura subordonata, asociativa, fara personalitate juridica, a
specialistilor care lucreaza in invatamantul superior, in institutii de cercetare si in alte
organizatii cu preocupari tehnico-stiintifice in domeniul protectiei mediului.
Scopul Forumului Academic pentru Mediu este identificarea si furnizarea de solutii si
alternative la problemele actuale privind protectia mediului din perspectiva stiintifica,
tehnica, educationala si a progreselor cercetarii in domeniu.
Obiective:
- crearea cadrului adecvat pentru abordarea si dezbaterea problematicii privind protectia
mediului din perspectiva academica, formularea de propuneri, solutii si interventii
- valorificarea experientei, cunostintelor si competentelor membrilor in directia atingerii
scopului propus
- schimbul de informatii si cunostinte intre membri si intre membri si societatea civila,
mediul academic si cercetare
- promovarea si includerea conceptelor moderne in procesul de educatie
- promovarea implicarii specialistilor de mediu in procesul decizional si de fundamentare
a documentelor legislative
- facilitatea accesului membrilor la informatia stiintifica precum si la instrumente specifice
de valorificare a activitatii stiintifice
- crearea unei structuri de referinta in ceea ce priveste promovarea standardelor de
calitatea in educatia si cercetarea de mediu din Romania
- promovarea si dezvoltarea schimbului global de cunostinte privind protectia mediului in
domeniul cercetarii, afacerilor, administratiei publice si al mediului universitar.
In acest moment, Forumul Academic pentru Mediu al Asociatiei Romane de Mediu a
intrunit adeziunea a peste 50 de cadre didactice si cercetatori din Romania.
Acest forum se extinde continuu in special prin cooperarea si parteneriatul constituit cu
Societatea Nationala pentru Stiinta si Ingineria Mediului.
Referinte: http://www.asrm.ro/fam
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4. Participare la activitati internationale
In calitate de membra activa a Retelei Europene a Profesionistilor de Mediu (ENEP),
reprezentantul Asociatiei Romane de Mediu, a participat, in luna Noiembrie 2017 la
lucrarile Adunarii Generale ENEP care a avut loc la Paris.

Cu aceasta ocazie, asociatiile membre ENEP au decis sa reconfigureze activitatea retelei in
sensul reorganizarii structurilor de conducere si reconsiderarea obiectivelor sale in scopul
atingerii obiectivelor sale de angrenare a profesionistilor de mediu in actiuni de cooperare
si schimb de experienta.
Asociatia Romana de Mediu s-a angajat sa joace un rol mult mai activ in acest proces.
5. Demersuri pentru obtinerea statutului de utilitate publica
Pe parcursul anului 2017, Asociatia Romana de Mediu a continuat eforturile pentru
recunoasterea statutului de utilitate publica considerand justificata acordarea acestuia
prin indeplinirea tuturor criteriilor stabilite de Ordonanta 26/2000, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu privire la asociatii si fundatii.
Una din dificultatile majore intampinate, care a dus si la intarzierea unei decizii, a fost
desfiintarea Ministerului pentru Consultare Publica si Dialog Social si preluarea
atributiilor sale de Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Muncii si Justitiei
Sociale.
In consecinta, procesul a fost reluat astfel incat proiectul de Hotarare de Guvern elaborat
de Ministerul Mediului este in curs de avizare la ministerele cu atributii in acest sens.
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6. Cresterea si recunoasterea competentelor expertilor de mediu
In opinia Asociatiei Romane de Mediu, competenta elaboratorilor de studii de mediu a
devenit o referinta de interes major in optiunile beneficiarilor de servicii de consultanta in
acest domeniu.
Pentru prima data in Romania, Asociatia Romana de Mediu preia initiativa si
responsabilitatea certificarii competentelor persoanelor fizice, elaboratori de studii de
mediu, dupa o procedura transparenta si obiectiva de evaluare a profilului educational, a
activitatii, dar si a cunostintelor in domeniul de certificare.
Certificatul de atestare a competentelor in elaborarea studiilor de mediu inseamna:
 recunoasterea nivelului de experienta si expertiza;
 cunostinte tehnice aprofundate in domeniul certificat;
 cunoasterea legislatiei si a standardelor din domeniul protectiei mediului;
 capacitate de analiza, sinteza si interpretare a datelor.
In functie de activitatea profesionala in domeniu si rezultatele evaluarii competentelor,
expertii vor fi recunoscuti ca Expert sau Expert principal.
Procedura de certificare presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
1. Declaratia candidatului privind studiile si experienta profesionala;
2. Transmiterea pentru analiza a unui studiu realizat;
3. Test scris de verificare, tip grila, prin completare online;
4. Interviu cu membrii Comisiei de Evaluare si Certificare,
Obiectivitatea si calitatea actului de certificare a competentelor se bazeaza si pe
componenta Comisiei de Evaluare si Certificare care este compusa din personalitati
recunoscute in acest domeniu
Certificatul de atestare a competentelor este valabil 4 ani si se valideaza anual daca se
parcurg formele de pregatire profesionala, conform Regulamentului.
Lista expertilor certificati va fi facuta publica si promovata in mediul de afaceri si
administratia publica locala.

7. Aspecte economico-financiare
Veniturile Asociatiei Romane de Mediu sunt constituite in exclusivitate din cotizatiile
membrilor.
Cheltuielile ocazionate de functionarea asociatiei, personalul angajat si participarea la
conferinte si seminarii au depasit incasarile cu aproximativ 7000 lei.
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Cu toate acestea, la sfarsitul anului 2017, asociatia detine in conturile sale o suma mai
mare de 65 000 lei suficienta pentru acoperirea costurile curente de functionare, dar si
organizarea unor evenimente care vizeaza domeniul profesional de mediu.
In scopul cresterii veniturilor din cotizatii, asociatia a inceput o campanie de atragere de
noi membri, dar si de stimulare a platii cotizatiilor prin crearea unor facilitati electronice
de plata online.
Concluzii
Activitatea Asociatiei Romane de Mediu pe parcursul anului 2017 a fost centrata pe
indeplinirea scopului si obiectivelor sale.
Asociatia a dovedit capacitatea de a actiona la nivel national prin evenimentele organizate
care au reunit mediul profesional din domeniu pe teme importante actuale cu care se
confrunta Romania in domeniul protectiei mediului.
Este remarcabila implicarea asociatiei in activitati internationale prin participarea activa
in cadrul Retelei Europene a Profesionistilor de Mediu.
Aderarea cadrelor didactice universitare si cercetatorilor din Romania la Forumul
Academic pentru Mediu este un argument solid in sustinerea abordarii pragmatice a
asociatiei in crearea unei platforme nationale de comunicare in randul membrilor sau dar
si comunicare externa cu structuri si specialisti cu preocupari similare.

PRESEDINTE,
prof. univ. dr. ing. Vladimir ROJANSCHI
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