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R A P O R T DE ACTIVITATE
al Asociatiei Romane de Mediu pentru perioada 01 Iunie 2020 - 04 Iunie 2021
in conformitate cu OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
Date generale
Asociatia Romana de Mediu este o asociație profesională în domeniul protecției mediului,
persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, nonprofit și apolitică, cu
însemne și siglă proprie.
Prin HG 447/2018, Asociatiei Romane de Mediu i s-a acordat statutul de utilitate publica.
La aceasta data, in cadrul asociatiei activeaza peste 350 de membri organizati la nivel
national in 4 centre regionale fara personalitate juridica(Muntenia, Moldova, Transilvania
si Banat .
Asociatia se adreseaza si tinerilor care sunt interesati de acest domeniu, astfel incat, la
nivel national sunt inregistrati ca membri in sectiunea Tineri un numar de 220 specialisti
sau persoane care inca studiaza protectia mediului cu perspective de a activa in acest
sector.
Pentru atingerea obiectivelor propuse, ARM si-a desfăşurat întreaga activitate şi a utilizat
toate resursele disponibile pentru realizarea următoarelor obiective:
- 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, etc. ;
- promovarea spiritului competitiv, consultare şi sprijin reciproc în soluţionarea
problemelor comune;
- perfecţionarea cadrului legislativ, în cooperare cu instituţiile publice, pentru crearea
condiţiilor de afirmare şi eficientizare a activităţii tuturor membrilor asociaţiei dar și a
sectorului profesional național în ansamblu său;
- promovarea cercetării şi stimularea preluării rezultatelor acesteia în domeniul
protecţiei mediului
- realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări şi alte activităţi similare în vederea
dezvoltării de politici de cercetare-dezvoltare şi inovare
- reprezentarea intereselor legitime ale membrilor în relaţia cu autorităţile și organizaţii
similare din domeniul protecţiei mediului;
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creşterea competenţelor profesionale prin inițierea și organizarea de activități
orientate înspre calificare, pregătire profesională continuă şi specializare universitară şi
postuniversitară;
facilitarea schimbului de informaţii tehnice şi ştiinţifice în interiorul asociaţiei şi
conectarea la sursele externe de informare;
racordarea la activităţile similare desfăşurate pe plan naţional şi internaţional;
promovarea imaginii asociaţiei în mediile profesionale şi publice;
editarea de publicaţii, manuale şi ghiduri pentru informare în domeniul protecţiei
mediului;
atragerea şi utilizarea, în scopul îndeplinirii obiectivelor sale, de surse de finanţare şi
resurse sub forma de subvenţii, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări, inclusiv prin proiecte
finanțate din fonduri nerambursabile și desfăşurarea unor activităţi economice, in
condiţiile legii.
promovarea și susținerea competențelor profesionale la nivel național și internațional
în sectorul protecției mediului

In cursul anului 2021, Asociatia Romana de Mediu a parcurs cu succes procedurile de
auditare desfasurate de organizatia de certificare in scopul verificarii respectarii cerintelor
standardului ISO4001.

Activitati desfasurate in perioada 01 Iunie 2020 - 04 Iunie 2021
Activitatile desfasurate in acest interval au urmarit atingerea obiectivelor rezultate din
scopul si misiunea asumata de Asociatia Romana de Mediu.
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1. Crearea unui cadru pentru comunicare interna si dialog cu toate partile externe
interesate(operatori economici, institutii si alte retele profesionale);
Asociatia a creat instrumentele de comunicare si schimb de informatii intre membri
asociatiei dar si cu publicul interesat astfel:
 existenta site-ului propriu (www.asrm.ro)
- adresa de mail office@asrm.ro, disponibila pentru legatua cu conducerea
asociatiei prin intermediul secretariatului care este sustinut de o persoana
angajata pe perioada nedeterminata si care furnizeaza toate informatiile
solicitate
- vizualizarea listei si domeniile de competenta ale membrilor asociatiei si
realizarea
posibilitatii
ca
acestia
sa
fie
contactati
(http://www.asrm.ro/welcome/membri.html )
- consultarea publicatiilor produse de membrii asociatiei si existenta posibilitatii
de a intra in contact cu autorii (http://www.asrm.ro/welcome/biblioteca.html )
- numarul publicatiilor continute in Biblioteca depaseste 150 de titluri
- comunicarea de informatii de interes si posibilitatea de initiere a unui dialog cu
partile interesate prin intermediul unui cont dedicat, deschis pe Facebook
(https://www.facebook.com/asrm1998/ )
Comunicarea intre membri se realizeaza la nivel de centre regionale prin intermediul unor
mailinglist-uri dedicate cu facilitatea ca orice membru poate sa transmita si sa primeasca
informatii de la toti membrii afiliati unui centru regional.
Centru regional Muntenia
filiala_muntenia2016@asrm.ro
Centru regional Transilvania
filiala_transilvania2016@asrm.ro
Centru regional Moldova
filiala_moldova2016@asrm.ro
Centru regional Banat
filiala_banat2016@asrm.ro
Pe parcursul ultimului an de raportare, activitatea specialistilor pe domenii a continuat in
interiorul comisiilor permanente.
La nivelul asociatiei sunt stabilite 10 comisii (http://www.asrm.ro/welcome/comisii.html)
in care pot sa activeze membrii functie de zona de interes.
Legatura intre membrii inscrisi in fiecare comisie se realizeaza prin intermediul unor
mailinglist-uri cu adrese de mail dedicate.
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Asociatia publica noutatile legislative in domeniul protectiei mediului la sectiunea realizat
pe site (http://www.asrm.ro/noutati/legislative.html) actualizate permanent ca un sprijin
pentru membrii care sunt interesati de reglementarile si prevederile legale care apar.
2. Consolidarea pietei serviciilor de mediu în consultanta, pregatire profesionala,
proiectare, lucrari de infrastructura, etc.
Portalul realizat de Asociatia Romana de Mediu (www.roenviromarket.ro) in scopul
sustinerii mediului profesional si companiilor cu activitate in protectia mediului si
promovarea expertizei acestora pe piata de mediu din Romania s-a dovedit a fi o initiativa
de succes inregistrand inscrierea unui numar de peste 250 experti si companii care
activeaza in domeniul protectiei mediului. Este un instrument pus la dispozitia
potentialilor beneficiari ai ofertelor publicate pe site.
In ultimul an de functionare, portalul a fost accesat de peste 5000 de utilizatori care au
vizualizat mai mult de 15000 de pagini rezultand o media de minim 15 accesari/zi.
Acest interes a fost urmat de solicitari de oferte de servicii si expertize adresate
partenerilor inscrisi in catalog, la nivelul ultimului an acestea ridicandu-se la cateva sute.
3. Coordonarea sectorului profesional cu mediul educational si cercetare
In anii 2020 - 2021, cooperarea intre membrii Asociatiei Romane de Mediu si invatamantul
superior de specialitate precum si cu cercetarea in domeniul protectiei mediului s-a
intensificat, facilitat fiind de Forumul Academic pentru Mediu, 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.
In acest moment, Forumul Academic pentru Mediu al Asociatiei Romane de Mediu a
intrunit adeziunea a peste 60 de cadre didactice si cercetatori din Romania.
Referinte: http://www.asrm.ro/fam
Toate protocoalele incheiate cu institutii de invatamant superior si de cercetare contin
prevederea conform careia, utilizarea Forumului Academic al asociatiei este deschisa
semnatarilor.
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4. Implicarea in activitati profesionale si stiintifice
Asociatia Romana de Mediu ca organizator/co-organizator dar si prin membrii sai a
paticipat la intalnirii/seminarii pe teme tehnice, stiintifice si legislative, astfel:
1. Ziua Internationala a Biodiversitatii
http://www.asrm.ro/evenimente/ziua-biodiversitatii/
2. Metodologie de investigare a siturilor contaminate
http://www.asrm.ro/evenimente/metodologie-situri/
3. Proiectul de ordin privind atestarea expertilor pentru situri contaminate
http://www.asrm.ro/evenimente/ordin-atestare-situri/
4. Simpozionul International “The Environment and The Industry” – E-SIMI
2020
Simpozionul International “The Environment and The Industry” E -SIMI 2020 s-a
desfasurat online in perioada 24-25.09.2020 sub patronajul Academiei Române - Secţia de
Științe Chimice, in coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării si avand drept
coorganizatori Societatea de Chimie din România, Asociația Româna de Mediu - ARM 1998,
Asociația Româna a Apei – ARA.
5. Simpozionul "MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands
2019” Tulcea Romania
Assessment of Water Quality in Flowing Ecosystems from Danube Delta Biosphere Reserve
Based on Zooplankton Community
Pe parcursul acestor dezbateri, care au reunit peste 200 de participanti, au fost asimilate
opiniile si sugestiile acestora care au fost transmise autoritatilor de mediu interesate si
diseminate pe site pentru informarea membrilor asociatiei.
5. Colaborarea Asociatiei Romane de Mediu cu autoritatile de mediu și institutii de
invatamant/cercetare din Romania
Avand in vedere competentele profesionale si expertiza membrilor sai, Asociatia
Romana de Mediu a fost invitata sa colaboreze pe paliere diverse cu autoritatile de
mediu din Romania. Asociatia este reprezentata de presedintele sau, prof. univ. dr. ing.
Vladimir Rojanschi in grupuri de lucru si comisii la nivel guvernamental dupa cu
urmeaza:
1. Membru in Comisia EMAS – Decizie MM
2. Membru in Comisia ETICHETA VERDE – Decizie ANPM
3. Membru in CONSILIUL STIINTIFIC al ANANP – decizie MM
4. Presedinte Comisia standarde ISO 14.000 – decizie ASRO
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5. Membru in Comisia de standarde SMART CITY – decizie ASRO
6. Participant la activitatile Comisiei de Dezvoltare Durabila – MAE
7. Membru in grupul de lucru interministerial pentru reglementarea utilizarii namolului
din statiile de epurare
8. Membru in grupul de lucru organizat la Ministerul Mediului privind compostul
Asociatia Romana de Mediu a raspuns pozitiv solicitarii Ministerului Mediului, Apelor si
Padurilor de a formula opinii si comentarii cu privire la proiectele de ordin de ministru
referitoare la evaluarea siturilor contaminate si conditii de atestare a expertilor
elaboratori de studii de mediu.
Avand in vedere noile prevederi legale privind atestarea expertilor care elaboreaza
studii de mediu, Asociatia Romana de Mediu si-a depus candidatura pentru a fi
desemnata de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor ca entitate publica de atestare.
In acest scop, ARM a finalizat platforma electronica asociata Registrului expertilor de
mediu atestati sa elaboreze studii de mediu, www.regexp.ro .

Platforma faciliteaza inregistrarea online a candidatilor pentru pozitia de expert atestat
si evaluarea competentei acestora prin test grila si interviu.
Comisia de atestare constituita din personalitati din mediul universitar dar si specialisti
cu larga experienta in domeniu va asigura obiectivitatea si calitatea procesului de
atestare.
Presedinte – Ioan GHERHES
Vicepresedinte - prof. univ. dr. Rodica STANESCU
Membri:
1. prof. univ. dr. ing. Vladimir ROJANSCHI – Asociatia Romana de Mediu
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2. conf. univ. dr. ing. Zoltan TOROK - UBB, Facultatea de Stiinta si Ingineria
Mediului, Cluj-Napoca
3. lect. univ. dr. Cristian BOSTAN - USAMVB Timisoara
4. prof. univ. dr. ing. Ioan BICA - UTCB Bucuresti
5. prof.univ. dr. Lucian GEORGESCU - Universitatea Dunarea de jos, Galati
6. prof. univ. dr. Calin BACIU - UBB, Facultatea de Stiinta si Ingineria
Mediului, Cluj Napoca
7. conf. univ. dr. Emilia DUNCA - Universitatea Petrosani
8. prof. univ. dr. ing. Carmen TEODOSIU - Universitatea Tehnica "Gheorghe
Asachi" din Iasi
9. prof. emerit. dr. ing. Tiberiu RUSU - Universitatea Tehnica din ClujNapoca
10. conf. univ. dr. Radu Petru BREJEA - Universitatea din Oradea
11. prof. univ. dr. ing. Valentin NEDEFF - Universitatea Vasile Alecsandri,
Bacau
12. prof. univ. dr. Ana VIRSTA - USAMV Bucuresti
13. conf univ. dr. Mihaela Brindusa SLUSER - Universitatea Tehnica Gheorghe
Asachi, Iasi
14. s.l. dr.ing. Patricia MOCANU - USAMV Bucuresti
15. conf. univ. dr. Ionela-Daniela CIOLEA – Universitatea Petrosani
16. s.l. dr. ing. Cristina-Maria DUSESCU – VASILE – Universitate Petrol si Gaze,
Ploiesti
17. s.l. dr. ing. Daniela Luminita MOVILEANU - Universitate Petrol si Gaze,
Ploiesti
18. conf. univ. dr. ing. Mihaela NEAGU - Universitate Petrol si Gaze, Ploiesti
19. s.l. dr. ing. Loredana-Irena NEGOITA - Universitate Petrol si Gaze, Ploiesti
20. prof. univ. dr. Alexandru ENESCA – Universitatea Transilvania Brasov
21. c.s. III dr. Marilena ONETE – Institutul de Biologie al Academiei Romane
Bucuresti
22. c.s.III dr. Minodora MANU – Institutul de Biologie al Academiei Romane
Bucuresti
23. s.l. dr. ing. Nicoleta AXINTI – Universitatea Dunarea de Jos, Galati
24. prof. univ. dr. ing. Daniela-Laura BURUIANA - Universitatea Dunarea de
Jos, Galati
25. asist. cercetare dr. Madalina CALMUC - Universitatea Dunarea de Jos,
Galati
26. asist. cercetare dr. Valentina-Andreea CALMUC - Universitatea Dunarea
de Jos, Galati
27. conf. univ. dr. Liviu MUNTEAN - UBB, Facultatea de Stiinta si Ingineria
Mediului, Cluj Napoca
28. conf. univ. dr. Carmelia-Mariana DRAGOMIR-BALANICA - Universitatea
Dunarea de Jos, Galati
29. s.l. dr. ing. Gabriela-Alina CIOROMELE - Universitatea Dunarea de Jos,
Galati
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30. dr. ing. Daniel-Eduard CONSTANTIN - Universitatea Dunarea de Jos,
Galati
31. lect. univ. dr. ing. Maxim ARSENI - Universitatea Dunarea de Jos, Galati
32. prof. univ. dr. Gabriel MURARIU - Universitatea Dunarea de Jos, Galati
33. dr. ing. Adrian ROSU - Universitatea Dunarea de Jos, Galati
34. prof. univ. dr. ing. Nicolae HERISANU – Universitatea Politehnica,
Timisoara
Desfasurarea procedurii dar si monitorizarea ulterioara a activitatii expertilor atestati
se va realiza de Comisia de Etica si Arbitraj
Presedinte
conf. univ. dr. Giuliano TEVI – Universitatea Ecologica din Bucuresti
Membri:
1. prof. univ. dr. Lucica TOFAN – Universitatea Ovidius, Constanta
2. conf. univ. dr. Gabriel-Dumitru MANU – Universitatea Ecologica din Bucuresti
3. prof. univ. dr. Razvan TEODORESCU – Universitatea de Stiinte Agronomice si
Medicina Veterinara, Bucuresti
4. conf univ. dr. Mihai HERBEI - Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina
Veterinara, Timisoara
Asociatia Romana de Mediu a aplicat de asemenea pentru obtinerea statutului de
organism national de atestare a expertilor cu activitati din domeniul gestionarii
siturilor contaminate.
In acest scop, asociatia a realizat o platforma electronica asociata registrului expertilor
atestati care desfasoara activitati in domeniul gestionarii siturilor contaminate
www.rex-situri.ro
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Procesul de atestare va fi condus de Comisia de atestare compusa din specialisti cu
expertiza in domeniu.
Presedinte
prof. univ. dr. Calin BACIU - UBB, Cluj Napoca
Vicepresedinte
prof. univ. dr. ing. Ioan BICA - UTCB Bucuresti
Membri
1. prof. univ. dr. Rodica STANESCU - Universitatea Politehnica Bucuresti
2. prof. emerit. dr. ing. Tiberiu RUSU - Universitatea Tehnica din ClujNapoca
3. s.l. dr. ing. Cristina-Maria DUSESCU – VASILE – Universitate Petrol si Gaze,
Ploiesti
4. s.l. dr. ing. Loredana-Irena NEGOITA - Universitate Petrol si Gaze, Ploiesti
5. conf. univ. dr. ing. Bogdan Mihai NICULESCU – Universitateadin
Bucuresti
6. prof. univ. dr. ing. Alexandru OZUNU - UBB, Cluj-Napoca
7. prof. univ. dr. ing. Cristian MARUNTEANU – Universitatea din Bucuresti
8. prof. univ. dr. ing. Valer MICLE – Universitatea Tehnica din Cluj Napoca
9. prof. univ. dr. Daniel SCRADEANU – Universitatea din Bucuresti
10. s.l. dr. ing. Nicoleta AXINTI – Universitatea Dunarea de Jos, Galati
11. s.l. dr. ing. Gabriela-Alina CIOROMELE - Universitatea Dunarea de Jos,
Galati
12. c.s. dr. Anca LACATUSU – ICPA Bucuresti
13. c.s.III dr. Minodora MANU – Institutul de Biologie al Academiei Romane
Bucuresti
14. c.s.II . dr. Victoria MOCANU – ICPA Bucuresti
15. s.l. dr. ing. Loredana-Irena NEGOITA - Universitate Petrol si Gaze, Ploiesti
16. c.s. III dr. Marilena ONETE – Institutul de Biologie al Academiei Romane
Bucuresti
17. dr. ing. Adrian ROSU - Universitatea Dunarea de Jos, Galati
18. c.s.I. dr. Andrei VRINCEANU - ICPA Bucuresti
19. conf. univ. dr. Radu MIHAESCU – Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
20. conf. univ. dr. Tania MIHAESCU – USAMV Cluj-Napoca
21. asist. univ. dr. Maria BIZAU - Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
22. prof. univ. dr. Lucian PETRESCU – Universitatea din Bucuresti
23. lect. univ. dr. Florina TULUCA – Universitatea din Bucuresti
24. dr. ing. Marcel RADU – SC Conversmin, Bucuresti
Asociatia Romana de Mediu coopereaza constant cu institutiile de invatamant superior
si cercetare cu care a semnat protocoalele de colaborare listate mai jos:
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1. Protocol de colaborare cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
2. Protocol cadru de colaborare cu INCD EcoInd
3. Protocol cadru de colaborare cu Institutul National pentru Hidrologie si
Gospodarirea Apelor
4. Protocol cadru de colaborare cu Universitatea Sapientia Cluj Napoca
5. Protocol cadru de colaborare cu Universitatea Ecologica din Bucuresti
6. Protocol cadru de colaborare cu Universitatea Dunarea de Jos Galati
7. Protocol cadru de colaborare cu Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi,
Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, Iasi
8. Protocol cadru de colaborare cu Universitatea Tehnica Cluj Napoca
9. Protocol cadru de colaborare cu Universitatea Vasile Alecsandri, Bacau
10. Protocol cadru de colaborare cu Universitatea din Petrosani
11. Protocol cadru de colaborare cu Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina
Veterinara, Cluj Napoca
12. Protocol cadru de colaborare cu Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina
Veterinara, Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Protectia Mediului, Bucuresti
13. Protocol cadru de colaborare cu Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina
Veterinara a Banatului, Timisoara
14. Protocol cadru de colaborare cu Universitatea de Petrol si Gaze, Ploiesti
6. Participare la activitati internationale
In calitate de membra activa a Retelei Europene a Profesionistilor de Mediu (ENEP),
Asociatia Romana de Mediu contribuie activ la consolidarea sectorului profesional de
mediu la nivel european.
ENEP si asociatiile membre continua procesul de reconfigurare a 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 a devenit in anul 2019 membru afiliat la European
Environmental Bureau (www.eeb.org) si colaboreaza activ cu aceasta organizatie de
mediu la nivel european.
Asociatia are deja membri in grupurile de lucru ale Biroului European de Mediu;
- prof. univ. dr. ing. Calin BACIU - Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca - Grupul de
lucru WATER
- dna Mihaela Beu - Mabeco - Cluj Napoca - Grupul de lucru CHEMICALS
- dna Gabriela Badea - Eco Green Consulting, Tulcea - Grupul de lucru LAW
- prof. univ. dr. ing. Alexandru OZUNU – Facultatea de Stiinta Mediului, Cluj Napoca Grupul de lucru INDUSTRY
- lect. univ. dr. ing. Szabolcs Szilveszter - Univ. Sapientia, Miercurea Ciuc - Grupul de
lucru 2030 Agenda for Sustainable Development
- lect. univ. dr. Carmelia Dragomir Balanica - Universitatea Dunarea de Jos, Galati Grupul de lucru BIODIVERSITY
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- Conf. univ. dr. Mirela Panainte - Univ. Vasile Alecsandri, Bacau - Grupul de lucru
ECOLABEL
- lect. univ. dr. Patricia Mocanu - USAMV Bucuresti - Grupul de lucru WASTE
- doamna Claudia Tomescu - ISPE Bucuresti - Grupul de lucru AIR
- conf. univ. dr. Mihaela-Brandusa Sluser – Universitatea Tehnica Iași - Grupul de lucru
NOISE
Suntem in negocieri pentru includerea unor noi membrii ai asociatiei in grupurile de
lucru EEB, Noise si Aer.
Este o oportunitate pentru Asociatia Romana de Mediu de a prezenta viziunea proprie
asupra domeniilor selectate si in acelasi timp de a fi conectata la preocuparile europene
in domeniul protectiei mediului.
8. Aspecte economico-financiare
Veniturile Asociatiei Romane de Mediu sunt constituite in exclusivitate din cotizatiile
membrilor.
Asociatia Romana de Mediu a incheiat anul 2020 cu realizarea bugetului de venituri si
cheltuieli preconizat, astfel:
BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020
Nr.crt.
I.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
II.

Denumirea indicatorilor
Sold initial la 01 ianuarie
TOTAL VENITURI, din care:
Venituri din cotizatiile membrilor
Venituri din dobanzi
Alte venituri proprii + donatii si sponsorizari
Alocatii de la bugetul de stat
Finantari din proiecte/fonduri nerambursabile
TOTAL CHELTUIELI, din care:
Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
Cheltuieli cu serviciile bancari si asimilate
Alte cheltuieli cu servicii executate de terti
Cheltuieli cu salariile personalului
Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
Alte cheltuieli-mat.consum+ob inv
Sold final la 31 decembrie

Anul 2020
estimat realizat
83171
30000
32900
30000
32160
500
740
0
0
0
0
0
0
18000
21701
0
0
2000
789
500
463
3500
5968
6000
6696
0
156
0
7629
61470

Din bugetul prezentat rezulta ca, in raport cu veniturile estimate, colectarea cotizatiilor
Resursele financiare disponibile ale asociatiei asigura functionarea fara probleme si
sustinerea tuturor activitatilor care vor fi derulate in anul 2021 si in viitor.
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Subliniem in mod special faptul ca Asociatia Romana de Mediu nu a solicitat si nu a
primit subventii de la bugetul de stat, resursele finaciare provenind in exclusivitate
din cotizatiile membrilor ceea ce asigura o independenta reala a asociatiei in raport cu
orice alte organizatii sau entitati.
EXTRAS
al situatiilor financiare anuale
Entitate: Asociatia Romana de Mediu 1998;
Adresa: Bucuresti, Bdul. Vasile Milea 1G, sector 6
Numarul si data inregistrarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor11088/A/2009
Numarul si data inregistrarii in Registrul federatiilor: Actul normativ, numar, data de recunoastere a utilitatii publice: H.G. nr. 447/2018
Cod de inregistrare fiscal: 10506596
Indicatorii din situatiile financiare anuale depuse pentru anul: 2020
I. Indicatorii din bilant (in lei):
A. Active imobilizate: 0
B. Active circulante: 95.838
C. Cheltuieli in avans: 571
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an: 6.239
E. Active circulante nete la 31.12.2020: 89.599
F. Total active minus datorii curente: 90.170
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an: H. Provizioane: I. Venituri in avans: J. Capitaluri proprii: 90.170
Total capitaluri proprii: 90.170
II. Indicatori din contul rezultatul exercitiului (in lei):
Venituri din activitati fara scop patrimonial: 32.900
Din care:
Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau bugete locale si subventii pentru venituri –
0 (zero)
Cheltuieli privind activitati fara scop patrimonial: 32.900
Din care:
- Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat si/sau bugetele locale si subventii
pentru venituri
- Excedent din activitatile fara scop patrimonial: 11.199
- Deficit din activitatile fara scop patrimonial: - Venituri din activitatile cu destinatie speciala
- Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala
- Excedent din activitatile cu destinatie speciala
- Deficit din activitatile cu destinatie speciala
- Venituri din activitati economice:
- Cheltuieli privind activitatile economice:
- Excedent din activitati economice:
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III.
-

Deficit din activitati economice
Venituri totale: 32.900
Cheltuieli totale: 21.701
Excedent: 11.199
Deficit: 0
Activitati desfasurate:
Fara scop patrimonial, cod clasa CAEN 9499
Efectivul de personal din anul 2020: 1
Economica sau financiara cod clasa CAEN 9499
Durata efectiva de functionare in anul 2020 (in luni): 12

Concluzie
Activitatea Asociatiei Romane de Mediu s-a incadrat in coordonatele statutului său de
asociatie de utilitate publica indeplinind toate obiectivele pe care si le-a propus
îndeplinind astfel toate cerințele OG 26/2000, art. 41, alin. (2).

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