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R A P O R T DE ACTIVITATE  
al Asociatiei Romane de Mediu pentru perioada 25 Iunie 2018 - 15 Mai 2019 

in conformitate cu OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii 
 
 
 
Date generale 
 
Asociatia Romana de Mediu este o asociatie profesionala care reuneste specialisti si companii 
cu activitate in domeniul protectiei mediului. 
 
Prin HG 447/2018, Asociatiei Romane de Mediu i s-a acordat statutul de utilitate publica. 
 
La aceasta data, in cadrul asociatiei activeaza  280 de membri organizati la nivel national in 4 
filiale fara personalitate juridica. 
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 203  specialisti sau 
persoane care inca studiaza protectia mediului cu persepective de a activa in acest sector. 
 
Organizarea asociatiei in structuri teritoriale la nivelul regiunilor istorice ale Romaniei 
(Muntenia, Moldova, Transilvania si Banat) cu conducere proprie reprezentata corespunzator 
la nivel central, faciliteaza accesul membrilor la activitatile derulate la nivel central si in 
acelasi timp permite desfasurarea de activitatii specifice la nivelul fiecarei filiale. 
 
Conducerea centrala si toate cele patru filiale sunt organizate in institutii de invatamant 
superior de prestigiu si au o conducere proprie desemnata prin alegeri odata la 4 ani, astfel: 
 
Conducerea centrala - sediu la Universitatea Ecologica din Bucuresti 
Presedinte - prof. univ. dr. ing, Vladimir ROJANSCHI - Universitatea Ecologica din Bucuresti 
 
1. Filiala Muntenia - Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti 
Presedinte - Prof.univ.dr. ing. Ioan Bica - Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti 
 
2. Filiala Moldova - Universitatea Vasile Alecsandri Bacau 

http://www.asrm.ro
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Presedinte - conf. dr. ing Mirela Panainte-Lehadus, Univ. Vasile Alecsandri, Bacau 
 
3. Filiala Banat - Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Timisoara 
Presedinte - prof. univ. dr. ing Cosmin Popescu Cosmin, Rector USAMVB, Timisoara 
 
4. Filiala Transilvania - Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca, Facultatea de Stiinta si 
Ingineria Mediului 
Presedinte - Prof. univ. dr. ing. Calin Baciu - Facultatea de Stiinta Mediului, UBB Cluj Napoca 
 
In intervalul de dupa acordarea statutului de organizatie de utilitate publica, activitatea 
Asociatiei Romane de Mediu s-a focalizat pe realizarea misiunii 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;  

- cresterea competentelor profesionale prin calificare, pregatire profesionala 
continua si specializare universitara si postuniversitara; 

 
 
 
Activitati desfasurate in perioada Iunie 2018 - Mai 2019 
 
Activitatile desfasurate in acest interval au urmarit atingerea obiectivelor rezultate din 
scopul si misiunea asumata de Asociatia Romana de Mediu. 
 
1. Crearea unui cadru  pentru comunicare interna si dialog cu toate partile externe 
interesate(operatori economici, institutii si alte retele profesionale); 
 
Pentru facilitarea comunicarii si schimbului de informatii intre membri asociatiei dar si cu 
publicul interesat s-a construit un site complet (www.asrm.ro)care permite utilizatorilor 
sa: 

- intre in contact direct, prin mail la adresa office@asrm.ro, cu conducerea asociatiei 
prin intermediul secretariatului care este sustinut de o persoana angajata pe 
perioada nedeterminata  si care furnizeaza toate informatiile solicitate 

- vizualizeze lista si domeniile de competenta ale membrilor asociatiei si sa intre in 
contact direct cu acestia (http://www.asrm.ro/welcome/membri.html ) 

- consulte publicatiile produse de membrii asociatiei si sa intre in contact cu autorii 
(http://www.asrm.ro/welcome/biblioteca.html ) - numarul publicatiilor continute 
in Biblioteca depaseste 150 de titluri 

http://www.asrm.ro)care
mailto:office@asrm.ro,
http://www.asrm.ro/welcome/membri.html
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- sa comunice informatii de interes si sa initieze un 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 filiale prin intermediul unor mailinglist-
uri dedicate cu facilitatea ca orice membru poate sa transmita si sa primeasca informatii de la 
toti membrii afiliati ai unei filiale. 
Avand in vedere expertiza specifica si domenii de interes multiple, membrii asociatiei au 
optiunea de a se inscrie in comisii permanente a caror activitate poate fi de interes pentru 
acestia. 
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: 

1. Comisia permanenta pentru autoritati si administratie 
2. Comisia permanenta pentru legislatie, strategii si politici de mediu 
3. Comisia permanenta pentru programe, proiecte, finantari 
4. Comisia permanenta pentru cercetare, educatie, perfectionare profesionala 
5. Comisia permanenta pentru comunicare, imagine, parteneriate si relatii publice 
6. Comisia permanenta pentru publicatii si edituri 
7. Comisia permanenta pentru consultanta de mediu 
8. Comisia permanenta pentru servicii de mediu si infrastructura 
9. Comisia permanenta "Registru ARM al specialistilor de mediu" 
10. Comisia Patronala 

 
Legatura intre membrii inscrisi in fiecare comisie se realizeaza prin intermediul unor 
mailinglist-uri cu adrese de mail distincte. 
 
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. 
 

Asociatia Romana de Mediu si-a asumat rolul sustinerii mediului profesional si companiilor cu 
activitate in protectia mediului si in ceea ce priveste aspectele economice si promovarea 
expertizei acestora pe piata de mediu din Romania si numai. 
S-a considerat ca fiind de o importanta deosebita prezenta expertilor si companiilor intr-un 
catalog electronic care sa constituie un portal pentru potentialii beneficiari care au nevoie de 
servicii de mediu in, practic, orice domeniu. 
In acest scop, asociatia a creat Catalogul electronic al expertilor si companiilor care activeaza 
in domeniul protectiei mediului, RoEnvirMarket (www.roenviromarket.ro ) 
 

https://www.facebook.com/asrm1998/
http://www.asrm.ro/welcome/comisii.html)
http://www.asrm.ro/noutati/legislative.html)
http://www.roenviromarket.ro
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La aceasta data, numarul expertilor si companiilor care isi promoveaza expertiza si serviciile 
prin intermediul acestui portal depaseste 240 de parteneri si care au publicat in total peste 
300 de oferte.  
Catalogul poate fi consultat de orice persoana interesata care poate solicita oferte de servicii 
de la oricare dintre partenerii inscrisi. 

 

 
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 anul 2018, 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:  
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- 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 
calitate 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. 

Referinte: http://www.asrm.ro/fam 
 

Pentru conectarea membrilor la mediul academic, Asociatia Romana de Mediu a incheiat 
acorduri de colaborare cu Societatea Nationala de Stiinta si Ingineria Mediului si cu Asociatia 
Hidrogeologilor din Romania. 
 
In data de 03 Ianuarie 2019, presedintele Societatii Nationale de Stiinta si Ingineria Mediului 
(SNSIM) dl prof. univ. dr. ing. Alexandru Ozunu si presedintele executiv al Asociatiei Romane 
de Mediu (ARM) dl Ioan Gherhes au semnat, in numele celor doua asociatii, un protocol de 
colaborare stiintifica si profesionala.Obiectul protocolului îl constituie colaborarea dintre 
parteneri in organizarea de actiuni (seminarii, mese rotunde, schimburi de experienta) 
destinate facilitarii accesului specialistilor si companiilor la informatiile tehnice si legislatia de 
mediu, schimbul de informatii stiintifice si participarea in proiecte de interes comun. 

 

Societatea Naționala de Știința și Ingineria Mediului este o asociație profesională care 
reunește specialiști din cadrul instituțiilor academice și de cercetare și specialiști care 

http://www.asrm.ro/fam
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activează în sectoare economice cu activități specifice în domeniul mediului. SNSIM dorește să 
contribuie la progresul domeniilor de știința și ingineria mediului în context educațional și 
științific și are ca scop promovarea intereselor profesionale ale membrilor săi atât la nivel 
național, cât și international. 

 
 

In data de 9 Decembrie 2018, presedintele Asociatiei Hidrogeologilor din Romania, domnul 
prof. univ. dr. ing. Daniel Scradeanu si presedintele Asociatiei Romane de Mediu, domnul prof. 
univ. dr. ing. Vladimir Rojanschi au semnat un protocol de colaborare intre cele doua asociatii. 

 

Obiectul protocolului îl constituie colaborarea dintre parteneri privind sprijinul reciproc in 
organizarea de actiuni (seminarii, mese rotunde, schimburi de experienta) destinate facilitarii 
accesului specialistilor si companiilor la informatiile tehnice si legislatia de mediu, schimbul 
de informatii tehnice si stiintifice si participarea in proiecte de interes comun. 

 
Asociaţia Hidrogeologilor din România , infiintata in martie 1990, este o organizaţie 
ştiinţifică şi profesională, neguvernamentală, a cercetatorilor, inginerilor, managerilor din 
domeniul hidrogeologiei şi domeniile conexe, interesaţi de investigarea, protecţia, 
conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor de apă subterană din ROMANIA. 

 
4. Implicarea in activitati de promovare profesionala si proiecte 

 
Asociatia Romana de Mediu s-a implicat prin membrii sai in derularea a doua proiecte care 
vizeaza elaborarea unor politici alternative in domeniul mangamentului deseurilor si calitatii 
aerului.  

1. Titlul Proiectului: "Politici publice alternative de mediu in Romania" 
Axa prioritară/Obiectiv specific 2 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente / 1.1: 
Dezvoltarea si introducerea de sisteme si  standarde comune în administraþia publica ce 
optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri în concordanta cu 
SCAP 
 
2. Titlul Proiectului: "Prioritati publice de control a poluarii atmosferice"  
Axa prioritară/Obiectiv specific 2 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente / 1.1: 
Dezvoltarea si introducerea de sisteme si  standarde comune în administrația publica ce 
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optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri în concordanță cu 
SCAP  
 
 

Asociatia a fost implicata, in parteneriat cu asociatiile Ecoimpact si Simt Civic, la organizarea 
dezbaterilor publice  aferente proiectelor la care au participat autoritati de mediu, 
reprezentanti ai administratiei publice centrale si locale, organiztii nonguvernamentale si 
publicul interesat. 
 
Pe parcursul acestor dezbateri care au reunit peste 250 de participanti au fost asimilate 
opiniile si sugestiile acestora care au fost utilizate ulterior in elaborarea politicilor publice pe 
domeniile mentionate. 

 
1. Politica publica alternativa privind calitatea aerului - masuri de reducere a 

emisiilor 
Data: 20 Martie 2019, Bucuresti 
Sala de conferinte “Observator”, Hotel International, strada Cauzasi nr. 27, Bucuresti 
 

2. Politica publica alternativa privind calitatea aerului - masuri de reducere a 
emisiilor 

Data: 13 Martie 2019, Bucuresti 
Sala de conferinte “Observator”, Hotel International, strada Cauzasi nr. 27, Bucuresti 
 

3. Elaborarea de politici publice pentru imbunatatirea calitatii aerului 
Data: 27 Februarie 2019, Bucuresti 
Sala de conferinte “Observator”, Hotel “International” , strada Cauzasi nr. 27, Bucuresti 
 

4. Elaborarea de politici publice alternative pentru imbunatatirea calitatii aerului 
Data: 13 Februarie 2019, Bucuresti 
Sala de conferinte “Observator”, Hotel “International” , strada Cauzasi nr. 27, Bucuresti 
 

5. Reglementari actuale si politici publice alternative/complementare de mediu 
privind calitatea aerului, Bucuresti 22 Ianuarie 2019 

Data: 22 Ianuarie 2019, Bucuresti 
Sala de conferinte Orizont, (etajul 8), Hotel International, Bucuresti, strada Cauzasi nr. 27 
 

6. Optimizarea capacitatii institutionale a UAT-urilor pentru monitorizarea si 
raportarea corecta a datelor referitoare la managementul deseurilor municipale, 
Bucuresti 17 Ianuarie 2019 

Data: 17 Ianuarie 2019, Bucuresti 
Hotel International, Bucuresti, str. Cauzasi nr. 27 
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7. Reglementari actuale si politici publice alternative/complementare de mediu 
privind calitatea aerului 

Data: 10 Decembrie 2018, Bucuresti 
Hotel International, Sala de conferinte Orizont, etaj 8, str. Cauzasi nr. 27 
 

8. Optimizarea capacitatii institutionale a UAT-urilor pentru monitorizarea si 
raportarea corecta a datelor referitoare la managementul deseurilor municipale 

Data: 4 Decembrie 2018, Bucuresti 
Hotel International, Strada Cauzasi, nr. 27 

 
 
 

9. Ariile naturale protejate - noutati legislative, implementare si implicatii 
Data: 5 Decembrie 2018, Bucuresti 
Universitatea Ecologica din Bucuresti, Bdul Vasile Milea, 1G 
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Evenimentul organizat de Universitatea Ecologica din Bucuresti in parteneriat cu Asociatia 
Romana de Mediu, Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate si Societatea 
Ornitologilor din Romania a fost ocazionat de modificarile legislative in domeniul 
managementului ariilor naturale protejate si a reunit specialisti din mediul universitar, 
reprezentanti ANANP, custozi, organizatii nonguvernamentale si public interesat. 

 
5. Colaborarea Asociatiei Romane de Mediu cu autoritatile de mediu 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 nevel 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  
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 
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Asociatia Romana de Mediu a raspuns pozitiv solicitarii Ministerului Mediului de a 
colabora pentru elaborarea  Strategiei pentru implementarea prevederilor Deciziei VI/8h 
privind conformarea României cu cerințele Convenției Aarhus, si a formulat si transmis 
catre minister sugestii si opinii pentru imbunatatirea acesteia. 
 
Asociatia Romana de Mediu se implica, alaturi de Ministerul Mediului, Universitatea 
Ecologica din Bucuresti si Institutul National de Magistratura, in organizarea unor cursuri 
de instruire in domeniul contenciosului administrativ privind  implementarea Conventiei 
Aarhus pentru magistrati dar si pentru functionarii publici din cadrul autoritatilor de 
mediu si din administratia publica centrala si locala 
 
6. 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 Mai 2019 la lucrarile 
Adunarii Generale ENEP care a avut loc la Brussels. 
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. 
 
 
 
7. Aspecte economico-financiare 
 
Veniturile Asociatiei Romane de Mediu sunt constituite in exclusivitate din cotizatiile 
membrilor.  
 
Asociatia Romana de Mediu a incheiat anul 2018 cu realizarea bugetului de venituri si 
cheltuili preconizat, astfel: 
 

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018 

Nr.crt. Denumirea indicatorilor 
Anul 2018 

estimat realizat 
I. Sold initial la 01 ianuarie   73622 
1. TOTAL VENITURI, din care: 20000 22717 
1.1. Venituri din cotizatiile membrilor 20000 21982 
1.2. Venituri din dobanzi 500 735 
1.3. Alte venituri proprii + donatii si sponsorizari 0 0 
1.4. Alocatii de la bugetul de stat 0 0 
1.5. Finantari din proiecte/fonduri nerambursabile 0 0 
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2. TOTAL CHELTUIELI, din care: 13000 10616 
2.1. Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal 0 0 
2.2. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 2000 1406 
2.3. Cheltuieli cu serviciile bancari si asimilate 500 538 
2.4. Alte cheltuieli cu servicii executate de terti 3500 3326 
2.5. Cheltuieli cu salariile personalului 6000 5225 
2.6. Cheltuieli prinvind asigurarile si protectia sociala 0 121 
2.7. Alte cheltuieli     
II. Sold final la 31 decembrie   79778 

 
 
Din bugetul prezentat rezulta ca, in raport cu veniturile estimate, colectarea cotizatiilor a 
dus la venituri mai mare iar cheltuielile preconizate au fost mai reduse astfel incat, la 
finele anului 2018, asociatia a inregistrat o crestere a disponibilului in conturi de peste 
6000 lei, ajungand la aproape 80000 lei. 
Resursele financiare disponibile ale asociatiei asigura functionarea fara probleme si 
sustinerea tuturor activitatilor care vor fi derulate in anul 2019 si in viitor. 
 
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. 
 
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. 
 
Concluzie 
 
Activitatea Asociatiei Romane de Mediu s-a incadrat in coordonatele statutului sau de 
asociatie de utilitate publica indeplinind toate obiectivele pe care si le-a propus. 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
prof. univ. dr. ing. Vladimir ROJANSCHI 
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Anexa 1 - Componenta conducerii Asociatiei Romane de Mediu  
 
Conducerea centrala - sediu la Universitatea Ecologica din Bucuresti 
Presedinte 
prof. univ. dr. ing, Vladimir ROJANSCHI - Universitatea Ecologica din Bucuresti 
 
Vicepresedinti 
conf. univ. dr. Adina HORABLAGA - USAMVB Timisoara 
conf. univ. dr. Giuliano TEVI - Universitatea Ecologica din Bucuresti 
dr. ing. Lehr Carol - director stiintific INCD ECOIND 
 
Presedinte executiv 
dl. Ioan GHERHES 
 
Consiliul de Coordonare 
prof. univ. dr. ing. Ioan BICA - Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti 
prof. univ. dr. ing. Cosmin POPESCU - USAMVB Timisoara  
prof. univ. dr. ing. Calin BACIU - Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca 
conf. univ. dr. Mirela PANAINTE - Universitatea Vasile Alecsandri Bacau 
dna. Mihaela BEU - MABECO Cluj Napoca 
dl. Toma CIUGUDEAN - RM CONECT Bucuresti 
dl. Dragos BRINZEA - AMBITUM CEVRE CONSULT Buzau 
dna. Mirela BAGAIANU - AMROCO ENERGY Bucuresti 
dna. Manuela UDROIU - MMAP Bucuresti  
dna. Gheorghita DIACONU - KPMG Bucuresti  
dl. Dumitru UNGUREANU - ASROSERV Sibiu  
prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU - UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS Galati  
prof. univ. dr. ing. Rodica STANESCU - UNIVERSITATEA POLITEHNICA Bucuresti  
dna. Iuliana FECHETE - DIVORI Focsani 
lect. univ. dr. Simona POPESCU - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
Director executiv 
Conf. univ. dr. Mihaela Nicoleta VASILESCU - Universitatea Ecologica din Bucuresti 
 
1. Filiala Muntenia - Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti 
 
Presedinte - Prof.univ.dr. ing. Ioan Bica - Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti 
Vicepresedinte - Cornel Florea Gabrian 
Secretar - dr. Stefan Duduman, Universitatea Ecologica din Bucuresti 
Membri: 
Serban Homoriceanu 
Mihai Dine 
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2. Filiala Moldova - Universitatea Vasile Alecsandri Bacau 
 
Presedinte - conf. dr. ing Mirela Panainte-Lehadus, Univ. Vasile Alecsandri, Bacau 
Vicepresedinte - prof. dr. chim. Denisa-Ileana Nistor, Univ. Vasile Alecsandri, Bacau 
Secretar - Conf. dr. biol. Dorel Ureche, Univ. Vasile Alecsandri, Bacau 
Membri: 
Lector dr. biol. Roxana Voicu, Univ. Vasile Alecsandri, Bacau 
Sef. lucr. dr. ing. Ana-Maria Rosu, Univ. Vasile Alecsandri, Bacau 
 
3. Filiala Banat - Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Timisoara 
 
Presedinte - prof. univ. dr. ing Cosmin Popescu Cosmin, Rector USAMVB, Timisoara 
Vicepresedinte - dr. Marinel Nicolae HORABLAGA - prodecan USAMVB, Facultatea de 
Agricultura, Timisoara 
 
Secretar - dr. Laura SMULEAC - USAMVB, Facultatea de Agricultura, Timisoara 
Membri 
dna. Delia PIRSAN - ADI Deseuri, Timis 
dr. Alina LATO - USAMVB, Facultatea de Agricultura, Timisoara 
dr. Cristian BOSTAN - USAMVB, Facultatea de Agricultura, Timisoara 
 
4. Filiala Transilvania - Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca, Facultatea de Stiinta si 
Ingineria Mediului 
 
Presedinte - Prof. univ. dr. ing. Calin Baciu - Facultatea de Stiinta Mediului, UBB Cluj Napoca 
Vicepresedinte - Mihaela Beu, MABECO SRL Cluj-Napoca 
Secretar - Dr. Gabriela Popita, Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Stiinta si Ingineria 
Mediului 
Membri 
Dr. Cecilia Roman, ICIA Cluj-Napoca 
Dr. Cristina Modoi, Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului 
Dr. Marin Senila, ICIA Cluj-Napoca 
 


