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Consiliul Științific al Asociației Române de Mediu
Procedura cadru de recunoaștere pentru cursuri, seminare, conferințe, mese
rotunde etc(PROIECTE) de către CSARM
Context:
ORDIN nr. 1134 din 20 mai 2020 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a studiilor
de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice şi juridice şi a componenţei şi
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare – anexa 1 CONDIŢII
din 20 mai 2020 de elaborare a studiilor de mediu şi criteriile de atestare a persoanelor fizice şi
juridice, Art. 4(1)(b)
REGULAMENT privind organizarea şi funcţionarea Registrului experților atestați,
secțiunea VII.2
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului stiintific al Asociatiei Romane
de Mediu, Art. 4.

PRINCIPII
Definiții
Validare – Proces de recunoaștere de către ARM de cursuri, conferințe, seminare, mese rotunde,
proiecte de cercetare, ca elemente definitorii ale pregătirii profesionale continue a expertilor
atestați pentru elaborarea de studii de mediu ce solicită innoirea Certificatului de atestare, în
sensul precizărilor ORDINULUI nr. 1134 din 20 mai 2020 și a Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului stiintific al Asociatiei Romane de Mediu.
Conflict de interese – situația în care între două sau mai multe persoane implicate în procesul
de recunoaștere a unei activități supuse validării, există relații de rudenie, relații angajat –
angajator sau relații contractuale ce implică foloase materiale. În cazul în care un membru al
CS propune validarea unei activități, acesta nu poate face parte din comisia de evaluare.
Tipurile de activități de pregătire profesională continuă care sunt supuse validării:
● Cursuri
● Seminare şi conferințe,
● Mese rotunde
● Proiecte de cercetare castigate prin competiție (membru în colectiv).
CS, conform ROF, recunoaște seminare, conferințe, proiecte științifice, module de pregatire
profesională, cursuri de formare organizate pentru mediul professional, în scopul
mentinerii/innoirii certificatelor de atestare ale expertilor emise sub egida ARM. Recunoașterea
se face de către o comisie de validare formată din membrii CS, ce are următoarea structură:
● Preşedinte: președinte CS/vicepreședinte CS
● Componentă: 4 membri, desemnați în funcție de tipul de studiu.
Se va desemna o comisie de contestații formată din 3 membri.
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Condiții pentru activitățile propuse validării:
Cursuri
● Cursurile trebuie să fie corelate cu un tip de studiu și să aibă un caracter aplicativ, sa
contina cel putin un studiu de caz si sa se finalizeze cu o evaluare a cursantilor;
● Cursurile propuse de către Institute Nationale de Cercetare sau de către facultăți de
profil, se recunosc printr-o procedură simplificată, în condițiile încadrării tematicii în
categoriile de studii de mediu reglementate;
● Cursurile propuse de alte entități juridice urmează procedura de recunoaștere a cursurilor
propuse individual;
● În procesul de evaluare se urmăresc durata cursului și accesibilitatea, se recomandă
cursuri cu o durată relativ scurtă, desfășurate de preferat online (în funcție de specific);
● Pentru validarea cursului este impusă respectarea unui tarif minim perceput cursantului în
funcție de durată: 500 pentru 2 zile, 700 lei pentru 3 zile și peste. În cazul în care sunt
utilizate alte resurse financiare pentru organizarea cursurilor, acestea trebuie demonstrate
prin documente relevante;
● Titularul de curs trebuie să aibă studii universitare relevante (minim nivel master sau
studii universitare de lungă durată 4-5 ani) și minim 5 ani experiență în domeniul
cursului propus (demonstrate prin publicații, studii, proiecte).
● Seria maximă de cursanți – 15 persoane
Verificarea actualizării cursurilor:
● Cursurile validate sunt continuu monitorizate de către CS, în vederea actualizării
conținutului acolo unde este cazul (în situația în care se bazează pe prevederi legislative
etc).
Recunoașterea competențelor obținute la cursuri nevalidate în prealabil de CSARM,
presupune parcurgerea următoarelor etape:
● depunerea documentelor doveditoare
● furnizarea detaliilor despre cursul parcurs
● intervievarea solicitantului.
Recunoaşterea participării la seminare şi conferințe se face pe baza articolelor publicate în
volumele manifestarilor ştiintifice încadrate în tematica studiilor de mediu și prin intervievarea
solicitantului.
Recunoaşterea participării la mese rotunde (se recunoaște calitatea de Keynote Speaker) se
face prin dovedirea calităţii de moderator la subiecte încadrate în tematica studiilor de mediu și
prin intervievarea solicitantului.
Recunoaşterea participării în proiecte de cercetare câştigate prin competiţie se face prin
dovedirea calităţii de membru în colectivul de lucru al proiectului încadrat în tematica studiilor
de mediu și prin intervievarea solicitantului.
Metodologia de validare detaliată se va elabora prin consultare cu CSARM.
Pe baza principiilor conținute în procedura cadru, aprobată de către CS și de către Consiliul
Director al ARM, președintele și vicepreședintele CS vor elabora o metodologie de validare.
Metodologia se va aplica după avizarea în cadrul CS.
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TIPURI DE STUDII DE MEDIU
1. Evaluarea impactului asupra mediului (RIM - Raport privind Impactul asupra
Mediului)
2. Raport de amplasament / raport privind situația de referință (RA/RSR)
− Raport de amplasament(RA) – informații referitoare la activitatea care va fi
reglementata prin autorizatie integrata de mediu
− Raport privind situația de referință(RSR) - informații privind starea de
contaminare a solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante
3. Raport de mediu (RM) -Evaluarea strategică de mediu (Directiva SEA)
4. Raport de securitate (RS) – evaluarea riscurilor de accident major care implică
substanțe periculoase
5. Bilanț de mediu (BM)
6. Evaluarea adecvată (EA)
7. Evaluarea şi gestionarea calităţii aerului (EGCA)
8. Evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant (EGZA)
9. Evaluarea şi gestionarea schimbărilor climatice (EGSC)
10. Monitorizarea biodiversităţii (MB)
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