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NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre a Guvernului privind recunoașterea  Asociației Române de Mediu 1998  

 ca fiind de utilitate publică 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1.Descrierea situaţiei 

actuale 

 

 

În conformitate cu prevederile  Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

246/2005, cu modificările și completările ulterioare, o asociaţie sau fundaţie 

poate fi recunoscută de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică 

dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

a. activitatea acesteia se desfășoară în interes general sau al unor colectivități, 

după caz; 

b. funcţionează de cel puţin 3 ani  a realizat o parte din obiectivele stabilite, 

făcând dovada unei activități neîntrerupte prin acțiuni semnificative; 

c. prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unor 

activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori 

proiecte  specifice scopului său, însoțite de situațiile financiare anuale și de 

bugetele de venituri și cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii 

cererii privind recunoașterea statutul de utilitate publică 

d. deține un patrimoniu, logistică, membri și personal angajat, corespunzător 

îndeplinirii  scopului propus; 

e. face dovada existenței unor contracte de colaborare și parteneriate cu 

instituții publice sau asociații ori fundații din țară și din străinătate 

f. face dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul 

propus sau prezintă scrsiori de recomandare din partea unor autorități 

competente din țară sau din străinătate, care recomandă continuarea 

activității. 

 

Asociaţia Română de Mediu 1998, a solicitat recunoașterea statutului de 

utilitate publică, adresând Secretariatului General al Guvernului o cerere în 

acest sens, conform prevederilor actului normativ menționat mai sus, la care a 

anexat documentele prevăzute de art. 39 alin.(11) din același act normativ. 

 

Având în vedere obiectul de activitate al Asociaţiei, Secretariatul General al 

Guvernului a transmis documentaţia spre soluţionare Ministerului Mediului, ca 

organ de specialitate al administraţiei publice centrale în a cărui sferă de 

competenţă îşi desfăşoară activitatea această Asociaţie. 
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Ca urmare a analizei documentelor transmise de Asociaţia Română de Mediu 

1998, Ministerul Mediului a constatat următoarele: 

 

Asociaţia Română de Mediu 1998 este  persoană juridică de drept privat, fără 

scop lucrativ, constituită în baza prevederilor Ordonanței Guvernului  nr. 

26/2000 cu privire la asociații și fundații și Legii Patronatelor nr. 356/2001 prin 

reorganizarea și schimbarea denumirii Asociației  Naționale a Managerilor și 

Evaluatorilor de Mediu înființată în anul 1998 și înscrisă în Registrul Național 

al ONG sub numărul 104/A/1998, potrivit Încheierii civile nr. 4735/23 iunie 

2009, pronunțată  de Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. 6136/182/2009. 

 

Asociaţia Română de Mediu 1998, denumită în continuare ARM, reprezintă și 

promovează interesele specialiștilor și companiilor cu activitate în domeniul 

protecției mediului și reunește la nivel național, specialiști (persoane fizice și 

juridice, experți independenți) din cadrul autorităților de mediu, administrației 

publice locale și centrale, cercetători, cadre didactice și specialiști din sectorul 

economic cu activitate în domeniul protecției mediului, împreună cu operatori 

economici al căror obiect de activitate este direct legat de acest domeniu.   

 

La nivel național Asociația a constituit legal 4 filiale fără personalitate juridică 

după cum urmează: 

 Filiala Banat, cu sediul în cadrul Universității de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară  Timișoara 

 Filiala Transilvania, cu sediul în cadrul Universității Babeș Bolyai Cluj 

Napoca 

 Filiala Moldova, cu sediul în cadrul Universității Vasile Alecsandru 

Bacău 

 Filiala Muntenia, cu sediul în cadrul Universității Tehnice de 

Construcții București. 

Asociaţia Română de Mediu 1998 deține, în spațiul pus la dispoziție prin 

Contractul de comodat nr. 8531/18.07.2016 încheiat între Asociația Română de 

Mediu 1998 și Universitatea Ecologică din București, de patrimoniu 

corespunzător îndeplinirii scopului propus și dispune de logistica necesară 

desfășurării activității . Prin respectiv calculatoare PC și laptop, imprimantă alb-

negru, imprimantă color, scanner, telefon fix, fax, mobilier (birouri, bibliotecă, 

masa de consiliu).  Asociația are angajat permanent, persoana care îndeplinește 

funcția de Secretar general, și peste 500 de membrii din care 200 de membrii 

cotizanți. 

Activitățile desfășurate la nivel național au vizat:  

 Înființarea Centrului Aarhus- România privind accesul la informații, 

participarea  publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în 

problemele de mediu împreună cu Agenția Națională pentru Protecția 

Mediului și Universitatea Ecologică din București în anul 2010. 

Rezultatele Centrului s-au concretizat în:  

 asigurarea implementării mecanismului clearinghouse (colectarea, 

validarea, diseminarea și schimbul de informații referitoare la    

implementarea Convenției Aarhus la nivel national. 
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 monitorizarea problemelor relevante pentru Convenție. 

 organizarea de mese roturnde, workshop-uri cu diverse grupuri țintă 

pentru dezbaterea proiectelor de acte normative în domeniul 

protecției mediului, în vederea transmiterii de comentarii justificate 

catre autoritatea publică. 

 organizarea de programe  de training pe legislația de mediu pentru 

diferite grupuri țintă (ONG-uri, mass-media, public)  

 Organizarea a 7 seminarii în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor,  în perioada  25 februarie -14 aprilie 2016  în diferite centre 

universitare – București, Galați, Bacău, Cluj Napoca, Sibiu, Timișoara și 

Craiova) menite să sprijine asimilarea conceptelor și implementarea 

cerințelor unor directive europene respectiv a Directivei 2010/75/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind 

emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării). 

Numărul participanților la aceste seminarii au fost de aproximativ 400 

de specialiști. 

 Organizarea de dezbateri a legislației și metodologiei de elaborare a 

Planurilor de calitate a aerului, în parteneriat cu Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor  și Agenția Națională pentru Protecția Mediului prin 

realizarea în perioada 24 mai-21 iunie 2016 a unor seminarii la 

București, Bacău, Timișoara și Alba Iulia. La aceste dezbateri au 

participat   500 de persoane la nivel national.  

 Organizarea de seminarii și conferințe care au avut drept scop sprijinirea 

pregătirii profesionale a specialiștilor din domeniul protecției mediului.  

 Celebrarea a 25 de ani de mediu în Romînia – eveniment organizat în 

parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și dedicate 

constituirii sistemului instituțional modern de mediu. Evenimentul a 

avut loc în anul 2015 și s-a bucurat de participarea a 11 ministri ai 

mediului și 400 de invitați din toate structurile administrației de la nivel 

național.  

Activități și colaborări internaționale 

 Îndeplinirea atribuțiilor  ce revin Asociației în calitate de membru al 

     Rețelei Europene a Profesioniștilor de Mediu 

 Organizarea Adunării Generale a Comitetului executiv al  Rețelei 

     Europene a Profesioniștilor de Mediu, cu participarea conducătorilor 

      a 27 de asociații profesionale la nivel European, desfășurată la 

București în septembrie - 2015Pregatirea și sustinerea seminarului 

Româno-Finlandez cu tema“Exemple de bună practică  în protecția 

mediului “ -2010 

 Schimb de experiență româno-american în domeniul biodiversității 

     prin organizarea de seminarii în parteneriat cu PEACE CORPS. 

 

Rezultatele obținute  pentru realizarea obiectivelor asociației s-au concretizat 

în : 

 Conectarea instituțiilor de învățământ superior care au programe 

analitice dedicate protecției mediului prin organizarea structurii 

teritoriale în cadrul unor universități din Bacău, București Cluj 

Napoca și Timișoara. 
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 Reunirea unui număr de peste 400 de specialiști din domeniul 

protecției mediului într-o platformă comună pentru schimb de idei și 

experiență profesională. 

 Crearea unei platforme similare pentru tinerii care se pregătesc să își 

orienteze cariera spre protecția mediului.În prezent sunt 100 de tineri 

înregistrați  ca membrii ai ARM . 

 Organizarea a peste 20 de evenimente dedicate schimbului de idei, 

care au agrenat în ultimii 3 ani peste 2000 de membri ai ARM, 

participanți din administrația  publică, autorități de mediu la nivel 

local și central, mediul universitar, consultanți, reprezentanți ai unor 

companii și public interesat. 

 Racordarea membrilor asociației la activitatea profesională 

internațională prin asocierea ARM la ENEP (Rețeaua Europeană a 

Profesioniștilor de Mediu). 

 

Cererea ARM nr. 031/31.10.2016  pentru recunoaşterea ca fiind de utilitate 

publică și a completărilor depuse la Ministerul Mediului în data de 10.08.2017 

cu adresa ARM nr. 5/10.08.2017,   însoţite de următoarele documente: 

 Raport privind activitatea desfăşurată de Asociația Română de Mediu 1998  

 Încheierea nr. 4735 din 23 iunie 2009 emisă de Tribunalul Maramureș 

Judecătoria privind modificarea actului constitutiv și statutul Asociației 

Nationale a Managerilor și Evaluatorilor de Mediu  constituită în anul 1998  

 Statutul Asociaţiei Române de Mediu 1998  

 Act adițional atestat sub nr. 1 din 16.06.2009 de Cabinet avocat Matei Maria 

Felicia Baroul Maramureș 

 Contract de comodat încheiat între Asociația Română de Mediu 1998 și 

Universitatea Ecologică din București nr. 8531/18.07.2016  

 Copie de pe dovada dobândirii personalităţii juridice - Certificat de înscriere 

a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 73/03 iulie 2009 ; 

 Dovada privind bonitatea asociaţiei - Scrisoare de bonitate emisă de Banca 

Transilvania ;  

 Certificat de înregistrare fiscală  Seria A Nr. 0367385 emis la data de 

17.02.2011; 

 Lista cuprinzând denumirea şi sediul persoanelor juridice cu care asociaţia 

colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate, 

pentru care aceasta solicită recunoaşterea statutului de utilitate publică; 

 Bilanț pe anii 2013, 2014; 2015 ; 

 Situațiile  financiare pe anii 2013, 2014, 2015; 

 Copia contractului individual de muncă, raport per salariat și extras din 

ReGES /inspectia muncii pentru angajatul  

 Protocolul cadru de colaborare nr. 6005/GLG/07.08.2017 încheiat între 

Asociația Română de Mediu 1998 și Ministerul Mediului, valabil până la 31 

decembrie 2018. 

 Protocolul de colaborare nr.111/08.03.2016 încheiat între Asociația Română 

de Mediu 1998 și Ministerul Mediului și  modificat prin actul adițional nr.1 

încheiat la data de 20.12.2016 prin care se prelungește valabilitatea 

Protocolului de colaborare nr. 111/2016 cu 24 luni respectiv până la data de 

31 decembrie 2018; 
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 Certificat ENEP emis la data de 10 august 2017 prin care se certifică 

calitatea de membru al Asociația Română de Mediu 1998. 

 Scrisori de recomandare din partea unor autorităţi competente. 

  

În urma analizării documentației s-a constatat îndeplinirea cumulativă a 

condițiilor prevăzute de art. 38 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 

cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, în acest sens fiind 

elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului.  

11. În cazul proiectelor de 

acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acestuia 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2.  Schimbări 

preconizate 

 

Prin activitatea derulată, Asociaţia Română de Mediu 1998 colaborează cu 

autorităţile publice şi locale pentru îndeplinirea următoarelor obiective: 

a) Consolidarea pieței serviciilor de mediu în consultanță, pregătire 

profesională, proiectare etc. 

b) Perfecționarea cadrului legislativ, în cooperare cu instituțiile publice 

c) Creșterea competențelor profesionale prin calificare, pregatire profesională 

comună și specializare universitară si postuniversitară 

d) identificarea resurselor financiare necesare îndeplinirii obiectivelor 

asociației; 

Luând în considerare faptul că Asociaţia Română de Mediu 1998 a demonstrat 

că este o organizaţie neguvernamentală activă, cu impact social şi economic  în 

domeniul protecției mediului, care se distinge prin susținerea  intereselor 

specialiștilor din domeniul protecției mediului și care promovează alături de 

autoritățile de protecția mediului acest domeniu. Asociația se implică astfel în 

modelarea societăţii moderne democratice și  poate fi declarată ca fiind de 

utilitate publică. Astfel, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a 

Guvernului privind recunoaşterea Asociaţia Română de Mediu 1998 ca fiind de 

utilitate publică. 

 

3.  Alte informaţii Nu este cazul  
 

Secţiunea a 3-a - Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1.  Impactul 

     macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

1.1 Impactul    asupra 

mediului concurenţial 

şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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2.  Impactul    asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

21. Impactul asupra 

sarcinilor  

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

22. Impactul asupra 

întreprinderilor mici 

şi mijlocii   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.  Impactul   social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4.  Impactul asupra 

mediului 

Prin activitatea  pe care o desfășoară Asociaţia Română de Mediu 1998 

contribuie la consolidarea sectorului  economic din domeniul protecției 

mediului.  

5.  Alte informaţii  Nu au fost identificate 

 

Secţiunea a 4-a  

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Indicatori 

 

Anul 

curent 

 

Următorii 4 ani 

 

Media pe 5 

ani 

 

   mii lei 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

    a) buget de stat, din acesta: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

         (i)  impozit pe profit  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

         (ii) impozit pe venit Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

    b)   bugete locale: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

         (i)  impozit pe profit Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

         (i) contribuţii de asigurări Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

   2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

  a) buget de stat, din acesta: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

        (iii)   cheltuieli de capital  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

    b) credit extern Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

    c) surse proprii  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

   3.  Impact financiar, plus/minus, 

din care:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

     a) buget de stat  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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   4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor  bugetare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

   5.   Propuneri pentru a 

compensa reducerea  veniturilor 

bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

   6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea  modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

   7. Alte informaţii  

 

Nu au fost identificate.  

 

      

 SECŢIUNEA a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1.Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ: 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

a) acte normative în vigoare, ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ; 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării noilor 

dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1.1.Compatibilitatea proiectului de act 

normativ  cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/ sau documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6. Alte informaţii  Nu au fost identificate.  
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Secţiunea a 6-a   

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare 

cu organizaţii neguvernamentale, 

institute de cercetare şi alte organisme 

implicate 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia 

în care proiectul de act normativ are ca 

obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale 

la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Proiectul de act normativ  nu are ca obiect activităţi care 

să necesite consultări în cadrul consiliilor 

interministeriale. 

5. Informaţii privind avizarea de către 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul urmează a fi avizat de Consiliul Legislativ. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

Secţiunea a 7-a:  

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ. 

Pentru proiectul de hotărâre a fost îndeplinită procedura 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

prevăzută de Legea nr. 52/2003, acesta fiind publicat pe 

pagina de internet a Ministerului Mediului. 
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2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice. 

Prezentul proiect de act normativ nu produce un astfel de 

impact. 

 

 

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate  

 

Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice centrale 

şi/sau locale, înfiinţarea de noi organisme 

sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta  Hotărâre a Guvernului privind recunoașterea  

Asociației Române de Mediu 1998  ca fiind de utilitate publică care în forma prezentată a fost avizată de 

ministerele interesate şi pe care îl supunem spre aprobare. 
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