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Robert Redford
1985

”Cred că mediul trebuie să fie menţionat în categoria securităţii noastre naţionale. 
Apărarea resurselor noastre este la fel de importantă ca şi apărarea graniţelor. 

În caz contrar, ce mai avem de apărat?”

CONTEXT

Cea mai mare problemă de mediu nu este una de mediu. Problema de mediu este un 
efect. Problema este una socială, economică și culturală. Exploatăm tot: păduri, ape, 
resurse naturale şi prețuim natura pentru ce beneficii materiale ne-ar putea aduce, nu 
pentru ceea ce este. Dacă vom continua să utilizăm resursele în ritmul actual, până în 2050 
vom avea nevoie de două planete.

Anul acesta se împlinesc 25 de ani de când Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a luat 
fiinţă. De atunci, a jucat rolul important de deschizător de drumuri pentru soluţii eficiente 
și economic eficiente la provocările legate de mediu, poluare, gestionare a deșeurilor, 
managementul apelor şi pădurilor, dar şi pierderea biodiversității și schimbările climatice.

Cu această ocazie dorim să aruncăm o privire retrospectivă asupra celor care, de-a lungul 
timpului, au coordonat activitatea de protecţie a mediului în România, reprezentaţii 
structurilor aflate în subordinea şi coordonarea ministerului, Primul Ministru al 
Guvernului României, specialiştii care timp de 25 de ani au activat în instituţiile de mediu, 
reprezentanţi ai Comisiei Europene şi reprezentanţi ai mediului academic, dar şi economic.

Astfel, dorim ca această călătorie în trecut să fie mai mult decât o relatare cronologică a 
faptelor, deoarece credem că este important să revedem istoria de 25 de ani şi evoluţia 
protecţiei mediului în România, să acordăm recunoaştere eforturilor celor care au lucrat 
şi încă lucrează în tot acest interval în instituţiile de mediu şi să analizăm perspectivele şi 
obiectivele care ne stau în faţă pentru un viitor sustenabil. 

Dorim să punem bazele unui sistem de acordare de premii anuale celor mai importante 
personalităţi ce activează în domeniul mediului de către mediul academic şi către 
reprezentanţi ai instituţiilor europene şi naţionale.

Problema mediului cere un management coerent şi flexibil, care prin intermediul  
instrumentelor variate și a comunicării continue și transparente, va contribui la reducerea 
minimă a agresiunii faţă de mediului înconjurător.

Ţine de fiecare din noi să salvăm Planeta. Ştim că ne aşteaptă un drum lung înainte dacă 
vrem să le dăm şansa copiilor noştri să admire frumuseţile mediului în natură, nu doar la 
televizor şi mai ştim că doar împreună putem realiza acest lucru.

Ioan Gherhes
Preşedinte executiv
Asociaţia Română de Mediu

Ionut Georgescu
Preşedinte
Asociaţia Planeta Verde



I. AGENDA EVENIMENTULUI

AGENDA (DRAFT)

08.00-10.00 – Primirea participanţilor & cafea

10.00-11.30 – SESIUNEA I 

a. Discurs de bun venit

b. România - Radiografia Mediului: 1990 – 2015 (Partea I)

Speakeri - experţi pe mediu din domeniile:
• deşeuri
• aer
• apă
• biodiversitate
• sol şi situri contaminate
• păduri
• servicii publice şi autorităţi publice
• instrumente financiare
• schimbări climatice
• ONG

11.30-12.00 – Pauză cafea

12.00-13.30 – SESIUNEA II 
a. Acţiuni şi oameni care au avut un impact pozitiv asupra mediului
b. România - Radiografia Mediului: 1990 – 2015 (Partea II)

Speakeri: foşti miniştri ai mediului

13.30-14.30 – Pauza de prânz/ lunch

14.30 – 16.00 – SESIUNEA III
a. România - Radiografia Mediului: 1990 – 2015 (Partea III)

  Speakeri: foşti miniştri ai mediului (continuare)
b. Dezvoltarea durabilă a României - Componenta economică / 
     Mediul de afaceri
c.  Declaraţie comună şi Conferinţa de presă



ACŢIUNI ORGANIII. ACŢIUNI ORGANIZATORICE

TEMATICĂ: SIMTE NATURA

DESIGN SALĂ
• Prezidiu paleţi lemn acoperit cu gazon de iarbă
• Muzică: sunete din natură, pescăruşi
• Proiecţii pe tavan - cer, nori, fum, păsări etc
• Copaci în ghivece

ZONE CONEXE

ZONĂ COPII
• Kit materiale ‘do it yourself’ cu elemente din natură ( crengi, frunze, ghinde) şi îndrumător 
• Loc de joacă: căsuţă PET din elemente naturale/reciclate
• Bănci din materiale reciclate
• Bilă transparentă decorată cu probleme de mediu 

EXPOZIŢIE FOTO- CONCURS LIVE/ONLINE CU PREMII
• Panouri din materiale reciclate, ce prezintă probleme de mediu de actualitate;

ZONĂ PROIECŢIE (SEMI-INTUNERIC)
• Proiecţii: Filme scurte “Nature is speaking” în care personajele principale sunt Mama Natură, Oceanul, 

Pădurea Tropicală, Solul, Apa şi Pădurea de Conifere.

ART WASTE 
• Obiecte expuse din materiale reciclate

ZONA IDEI VIITOR PE MEDIU-CONCURS CU PREMII
• Harta României din post-it-uri pe care participanţii să îşi treacă ideile

ECO-BOX A VEDETELOR
• Căsuţă din materiale recilate dotate cu echipament de înregistrare audio/video/ foto 



III. PARTICIPANŢI

KEYNOTE SPEAKERS
• Prinţul Charles de Wales (TBC)
• Karmenu Vella- Comisarul european pentru 

Mediu (TBC)
• Valeriu Zgonea - Preşedinte Camera Deputaţilor 

(TBC
• Călin Popescu Tăriceanu - Preşedinte Senat 

(TBC)
• Graţiela Gavrilescu - Ministrul Mediului (TBC)
• Hans Klemm- Ambasador USA în România (TBC)
• Experţi pe mediu:  

*deşeuri
* aer
* apă
* biodiversitate
* sol şi situri contaminate
* păduri
* servicii publice şi autorităţi publice
* instrumente financiare
* schimbări climatice
* ONG

• Foşti miniştri ai mediului

PARTICIPANŢI
• Reprezentanţi  mediul politic 
• Reprezentant Parlamentul European pe mediu
• Reprezentanţi Comisia Europeana mediu, 

cercetare, acţiuni climatice, energie
• Şefa Comisiei de preaderare a României la 

Uniunea Europeană
• Ambasadori în România
• Miniştri Mediu ( Austria, Ungaria, Bulgaria,  

Polonia, Serbia, Turcia, Republica Moldova)
• Foşti Miniştri de Mediu

ASOCIAŢII INTERNAŢIONALE 
• Preşedinte EPA - United States Environmental 

Protection Agency
• Preşedinte ACR+ (Asssociation of Cities and 

Regions for Recycling and sustainable Resource 
management)

• Preşedinte EEB- European Environment Bureau

AUTORITĂŢI LOCALE 
• Preşedinţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Mediului
• Preşedinţi Consiliile Judeţene
• Comisarii generali ai Gărzii de Mediu 
• Directori şi foşti directori Apele Române
• Directori Direcţia Silvică şi Oculul Silvic- Regia 

Naţională a Pădurilor – Romsilva
• Preşedinte şi foşti preşedinţi Administraţia 

Fondului pentru Mediu-AFM
• Director Administraţia Naţională de 

Meteorologie-ANM
• Director Institutul Naţional de Hidrologie şi 

Gospodărire a Apelor-INHGA
• Directori Inspectoratul de Regim Silvic şi 

vânătoare
• Director Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Protecția Mediului (INCDPM)

REPREZENTANŢI INSTITUŢII DE CERCETARE ŞI 
EDUCAŢIE
• Director Institutul Naţional de Cercetare şi 

Dezvoltare Delta Dunării- INCDDD
• Reprezentanţi Facultatea de Ecologie si 

Protectia Mediului – UEB
• Reprezentanţi Facultatea de Ingineria 

Sistemelor Biotehnice- Universitatea Politehnică 
Bucureşti

• Reprezentanţi Facultatea de Energetică- 
Universitatea Politehnică Bucureşti

• Reprezentanţi Facultatea de Hidrotehnică, 
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

• Director Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND

REPREZENTANŢI SOCIETATEA CIVILĂ
• ONG- uri ce activează în domeniul protecţia 

mediului înconjurător
• Coaliţia pentru Mediu-CPM
• Reprezentanţi World Wildlife Fund România
• Aura Woodward- Director Executiv-Fundaţia 

Prinţul de Wales România (TBC)

MEDIUL PRIVAT 
• Reprezentanţi companii  din domeniul mediului 

naţionale şi internaţionale

MEDIUL PUBLIC 
• Vedete implicate în acţiuni de protecţie a 

mediului înconjurător
• Angajaţi de 25 de ani în cadrul instituţiilor de 

mediu
• Studenţi

PRESĂ

MODERATORI
• Ioan Gherheş- Preşedintele Asociaţiei Române 

de Mediu
• Ionuţ Georgescu- Preşedintele Asociaţiei 

Planeta Verde



ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE MEDIU – 1998 (ARM) 
Organizaţie profesională şi patronală care reprezintă, 
reuneşte şi promovează interesele specialiştilor din cadrul 
autorităţilor de mediu, administraţiei publice locale şi centrale, 
cercetători, cadre didactice şi specialişti din sectorul economic 
cu activitate în domeniul protecţiei mediului împreună cu 
operatori economici specializaţi  în acest domeniu. ARM este 
membră a Reţelei  Europene a Profesioniştilor de Mediu şi 
Camerei de Comerţ Norvegiano-Române.

ASOCIAȚIA PLANETA VERDE
Asociaţie nonprofit înfiinţată în anul 2010, ai cărei membri 
fondatori au o experienţă vastă în domenii precum: 
mediu și schimbări climatice, servicii publice, amenajarea 
teritoriului, energii regenerabile, turism, cultură civică şi 
dezvoltare durabilă. 
Scopul asociaţiei este acela de a fi un punct de reper în 
peisajul neguvernamental autohton din punct de vedere 
al inovației, al deschiderii la realitățile contemporane cu o 
viziune coerentă asupra problemelor de mediu. 
De-a lungul existenţei, asociaţia s-a implicat în numeroase 
proiecte de educare, conştientizare şi protejare a mediului.

IV. CINE SUNTEM?



V.  25 DE ANI DE ISTORIE  
LEGISLATIVĂ

În anul 1990 s-au înfiinţat primele instituţii de 

mediu din România cu structuri şi atribuţii aşa 

cum le ştim şi astăzi, Ministerul Mediului şi 

agenţiile teritoriale subordonate care, alături 

de autorităţile deja existente în domeniul 

apelor, pădurilor şi meteorologiei, au întregit 

cadrul instituţional responsabil cu gestionarea 

tuturor problemelor de mediu la nivel naţional.

Dar acest an a însemnat mai mult decât 

apariţia structurilor instituţionale de mediu: au 

apărut noi profesii, învăţământul universitar 

a asimilat în programele şcolare pregătirea în 

acest domeniu, mediul de afaceri s-a orientat 

înspre rezolvarea problemelor de mediu, iar 

societatea civilă s-a organizat şi a început să se 

implice activ în promovarea protecţiei mediului.



1990
Infiintare Ministerul Mediului

1992
Strategia Naţională de Proţectie a 

mediului

1996
Legea Apelor

1999
Programul Naţional de Aderare la 

U.E

2000
Infiintare Administratia Fondului pentru 
Mediu

Protecţia patrimoniului arheologic şi 
declararea unor situri arheologice ca 
zone de interes national

2001
Constituire Garda de Mediu

2002
Legea 458 privind calitatea apei potabile
Legea privind perdelele forestiere de 
protectie

2003
Infiintare Agenţia Naţională 

pentru Protecţia Mediului

2004
Legea petrolului
Legea muntelui

2005
O.U.G. nr. 195/2005 

reglementează în art. 5 dreptul 
omului la un mediu sănătos 

şi garanţiile legale pentru 

2006
Legea  vânătorii şi a protecţiei fondului 

2007
OUG 43 privind introducerea 

deliberată în mediu a 
organismelor modificate genetic

2008
Codul Silvic

2008
Legea  pentru stabilirea 

sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse 

2010
Colectarea selectiva a deseurilor in 
institutiile publice
Legea privind contraventiile silvice
Ordinul 1450 vizând protecţia 

2011
Regimul deseurilor

2012
Taxa de poluare, taxa auto

INFOGRAFIC LEGISLATIV
2015



VI. RADIOGRAFIA MEDIULUI
1990-2015

PRIN OCHII EXPERŢILOR

• DEŞEURI
• AER
• APĂ
• BIODIVERSITATE
• SOL ŞI SITURI CONTAMINATE
• PĂDURI
• SERVICII PUBLICE ŞI AUTORITĂŢI PUBLICE
• INSTRUMENTE FINANCIARE
• SCHIMBĂRI CLIMATICE
• ONG



VII. ALEGERI ŞI 
PROVOCĂRI
• formularea politicii economice pe baza 

principiilor ecologiei

• importanţa implicării societăţii civile, 
a mediului academic, a societăţii civile 
şi mediului privat în abordarea şi 
soluţionarea problemelor de mediu

• protecţia mediului şi drepturile legale 
ale cetăţenilor 

VIII. CONFLICTUL 
IMINENT ÎNTRE 
ŞTIINŢĂ (OM) ŞI 
MEDIU
• în ultimii 50 de ani, oamenii au transformat 

planeta mai mult decât toate generaţiile 
precedente

• mineritul excesiv va epuiza aproape toate 
rezervele planetei până la sfârşitul secolului 
în timp ce în ultimii 60 de ani, populaţia 
aproape ca s-a triplat

• 1950-prezent, volumul comertului 
internaţional a crescut de 20 de ori, iar 
produsele de consum sunt transportate mii 
de km distanţă



IX. ACŢIUNI ŞI OAMENI CARE AU 
AVUT UN IMPACT POZITIV 

ASUPRA MEDIULUI
(PREMIERE)



X. CONTACT

Asociaţia PLANETA VERDE

Adresa:
Bd. Ficusului 44A, corp A, etaj 1, 
Sector 1, Bucuresti Romania

Email: office@green-planet.ro
Telefon: +4 021 233 9674
Fax: +4 021 233 9723

Asociaţia ROMÂNĂ DE MEDIU

Adresa:
B-dul Vasile Milea, 1G, sector 6
Bucuresti, Romania

Fax: +(4) 0378.105.742
E- mail: office@asrm.ro

PROTEJAŢI, ÎNGRIJIŢI, IUBIŢI NATURA! 
FIŢI VOCEA EI!

VĂ MULŢUMIM!


