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 FACTORI IMPLICAŢI ÎN 

PROTECŢIA MEDIULUI  DIN 

ROMÂNIA 

 
Cine este, sau ar trebui să fie,  
responsabil de starea mediului 
pe teritoriul Romaniei ? 
 

A. Factori direct responsabili de starea mediului 
       I. Autorităţile publice 

        II. Agenţii economici  
 

B. Societatea civilă  

             

                

               



 I. AUTORITĂŢILE PUBLICE  
Definiție - Autorităţile publice sunt organe al puterii de stat sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale (Comune, Orașe, Municipii, Județe) prevăzute în Constituția 
României care funcționează ca  putere publică, pentru satisfacerea unui interes larg 
al cetăţenilor. Dreptul fiecărui cetățean  de a trăi într-un mediu curat este un interes 
public garantat de Constituție. 

a) Autorităţile publice centrale  
 ● PARLAMENTUL ROMANIEI – dezbate  şi aprobă legi destinate protecţiei mediului 

 ● GUVERNUL ROMANIEI – elaborează Programul National de Dezvoltare Durabilă (PNDD) 

pe baza legilor adoptate de Parlament, emite acte normative (Hotărâri de Guvern, Ordonanţe) 
privind modul de implementare a PNDD, coordonează şi verifică implementarea de către 
Ministere a PNDD.  

 ● MINISTERUL MEDIULUI – elaborează Strategia Naţională de Protecţia Mediului (SNPM), 

emite acte normative (ordine ale ministrului) privind implementarea SNPM coordonează şi 
verifică implementarea SNPM de către agenţiile din subordine, coordonează implementarea 
SNPM de către celelalte Ministere. 

 ● AGENŢIA NAŢIONALA DE PROTECŢIA MEDIULUI – implementeză la nivel  naţional 

SNPM, coordonează şi verifică activitatea agenţiilor regionale de protecţia mediului  (ARPM) şi a 
agenţiilor judeţene de protecţia mediului (APM) 

 ● GARDA  NAŢIONALA DE MEDIU – verifică agenţii economici (firmele de stat si private) cu 

activitate la nivel naţional în ceea ce priveşte respectarea legilor si a celorlalte acte normative în 
domeniul protecţiei mediului, coordonează şi verifică activitatea Comisariatelor Judeţene ale 
Gărzii de Mediu. Aplică sancţiuni şi amenzi.  



b)Autorităţile  publice teritoriale 
 

În subordinea Ministerului Mediului  
● AGENŢIILE REGIONALE DE PROTECŢIA MEDIULUI implementeză la nivel regional SNPM 
● AGENŢIILE (judeţene) DE PROTECŢIA MEDIULUI implementeză la nivel judeţean SNPM  
● COMISARIATELE JUDEŢEANE ALE GĂRZII DE MEDIU verifică agenţii economici (firmele de 
stat si private) cu activitate la nivel local în ce priveşte respectarea legilor si a celorlalte acte 
normative în domeniul protecţiei mediului. 
 ● ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE”, care are în teritoriu ADMINISTRAŢII 
BAZINALE DE APĂ – implementează  programe de întreţinere a cursurilor naturale de apă, 
realizează inspecția cursurilor naturale de apă. 
 ● REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR “ROMSILVA” care are în teritoriu DIRECŢIILE SILVICE  - 
implementează la nivel judeţean  programe de exploatare, întreţinere şi regenerare a 
pădurilor. 
 ● GARDA FORESTIERĂ- verifică firmele de stat si private cu  activitate la nivel judeţean în ce 
priveşte respectarea legilor si a celorlalte acte normative în domeniul intreţinerii/ exploatării 
şi regenerării pădurilor şi. Aplică sancţiuni şi amenzi. 
 ● ADMINISTRAŢIILE ARIILOR NATURALE PROTEJATE –Elaborează şi implementează planul 
de management al parcurilor şi rezervaţiilor naturale destinat protejării şi conservării 
ecosistemelor, monumentelor naturii  şi a altor obiective care au importanţă ştiinţifică 
stabilită prin legea ariilor naturale protejate.  

 

În subordinea altor ministere 
 ● DIRECŢIILE JUDEŢENE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ  

implementează la nivel judeţean  programe de întreţinere şi exploatare raţională a 
terenurilor agricole. 

 ● INSPECTORATELE  JUDEŢEANE DE POLIŢIE – cercetează şi sancţionează faptele cu 

caracter penal care constituie agresiuni impotriva mediului. Aplică sancţiuni şi amenzi. 



C) Autorităţi publice locale de protecţia mediului 
 

CONSILIILE LOCALE ȘI PRIMĂRIILE  

 ● Adoptă şi  implementează la nivel local (comună, oraş) programe şi proiecte de protecţia 

mediului pentru: alimentarea cu apă potabilă, canalizarea şi epurărarea apelor uzate, 
managementul deşeurilor (colectare , transport, depozitare, procesare),  spaţii verzi, drumuri 
locale şi străzi, toalete publice, grădini şi parcuri zoologice şi botanice. 

 ● Elaborează şi adoptă acte normative locale (Hotărâri de Consiliu Local, decizii ale 

Primarului) privind protecţia mediului. 

 ● Verifică respectarea de către cetăţeni (persoane fizice şi godpodăriile/locuinţele 

individuale) şi de către firmele din subordine (regiile de apa, canal, colectarea deseurilor, 
salubritate, etc)  a legilor si a celorlalte acte normative în domeniul protecţiei mediului.  
 

CONSILIILE JUDEŢENE 

 ● Adoptă şi  implementează la nivel de judeţ programe şi proiecte de protecţia mediului 

pentru alimentare cu apă potabilă, canalizarea şi epurărarea apelor uzate, managementul 
deşeurilor, drumuri judeţene. 

 ● Elaborează şi adoptă acte normative  (Hotărâri de Consiliu Judeţean) privind protecţia 

mediului. 

 ● Verifică respectarea de către firmele din subordine (regiile de apa, canal, colectarea 

deseurilor, salubritate, etc)  a legilor si a celorlalte acte normative în domeniul protecţiei 
mediului. 
 



       II. AGENŢI ECONOMICI  
Sunt firme sau persoane fizice (populaţia) care realizează 
activităţi antropice (umane) din care rezultă bunuri de consum, 
servicii sau  lucrări (construcţii, instalaţii) pentru populaţie sau 
pentru nevoi proprii. În urma activităţilor antropice rezulta 
reziduuri şi deşeuri, in multe cazuri acestea fiind toxice sau 
periculoase, care agresează mediul natural (apa, aerul, solul, 
biodiversitatea). Cel mai întâlnit fenomen se numeşte POLUARE. 
Legislaţia şi actele normative în domeniul protecţiei mediului 
stabilesc clar condiţiile în care poate avea loc o activitate 
antropică fără ca aceasta să polueze mediul natural. Autorităţile 
publice, care sunt  plătite de cetăţeni, au obligaţia de veghea şi 
obliga pe orice cetăţean sau firmă  să respecte legislaţia de mediu.  
 
 



Avem legi, avem  
autorităţi care  
să le aplice şi  
agenţii 
economici 
care ştiu ce au 
de făcut şi 
totuşi..... 



.......ni se încalcă  
aproape zilnic  
dreptul 
constituţional de 
a trăi într-un 
mediu curat ! 



 II.a  Agresiuni frecvente 
împotriva mediului 

 

 Poluarea cu deşeuri şi ambalaje. De regula aceste materiale nu se 
dizolva în apă şi produc numai efecte mecanice ale poluării (blocarea 
cursurilor de apă, ocuparea inutila a suprafeţelor de teren, disconfort 
pentru populaţie).  
 

 Poluarea chimică. În acest caz, de regulă, materialele şi substanţele 
chimice evacuate în mediul natural (apă, aer, sol) se dizolvă şi 
reacţionează cu mediul şi produc modificarea parametrilor naturali ai 
factorilor de mediu (apa, sol, aer).  Poluarea chimică are impacturi 
negative majore  asupra biodiversităţii. 
 

 Poluarea biologică. In acest caz sunt evacuate în mediul natural materii 
organice şi microorganisme vii (bacterii microbi) sau prin activităţi 
antropice sunt create condiţii pentru dezvoltarea de microorganisme 
vii.  Poluarea biologică  are impacturi negative majore  asupra 
biodiversităţii. 
 

 Poluarea nucleară. Este poluarea mediului natural prin radiaţii produse 
de centralele sau alte activitaţi nucleare. Poluarea nucleară are 
impacturi negative majore  asupra biodiversităţii. 

 Poluarea fonică (sonora) 
 

 Defrişarea masivă şi ilegală a pădurilor 
 

 Incendii provocate. 
 

 Braconaj 
 

 Degradarea și distrugerea formaţiunilor geologice de pe stânci din 
peşteri 
 

 Degradarea solului și a covorului vegetal . 
 



II.b Consecinţe 
 ale agresiunii împotriva mediului 

 
locale 

 

-Diminuarea resurselor de apă potabilă 
 
-Scăderea producţiilor agricole şi a resurselor naturale  
de hrană. 
 
-Îmbolnaviri ale populaţiei datorită consumului de apă,  
aer şi  alimente poluate  chimic şi biologic. 
 
-Dispariţia de specii rare de floră şi faună 
 
-Impact negativ asupra dezvoltării turismului (în  
special a ecoturismului). 
 

globale 
 

-Schimbari climatice care au favorizat apariţia de uragane,  
inundaţii, extinderea deşerturilor, încălzirea globală. Încălzirea 
globală favorizează topirea calotei polare,  creşterea nivelului 
 oceanului planetar şi extinderea deşerturilor. 
 
-Gaura de ozon 



M-am hotărât 
să-mi apăr 
singur dreptul 
de a trai într-
un mediu 
curat şi să 
acţionez în…... 



B. Societatea civilă 
Mulţi oameni înţeleg prin "societate civilă" organizaţiile 
nonguvernamentale (ONG-uri). Şcoala londoneză de economie, 
Centrul pentru Societatea Civilă, utilizează următoarea 
definiție: "Societatea civilă se referă la un set de instituţii, 
organizaţii şi conduite situate între stat, afaceri şi familie. 
Aceasta include organizaţii non-profit, organizaţii filantropice, 
mişcări sociale şi politice, alte forme de participare socială şi 
civică".  
Organizaţiile societăţii civile sunt, într-un anumit sens, 
autonome, în raport cu statul și independente față de Guvern. 
În cadrul societăţii civile, cetăţenii participă benevol la 
activitatea asociaţiilor, organizaţiilor, cluburilor, în vederea 
promovării unei diversităţi de obiective şi interese.  

Exemple de instituţii ale societăţii 
civile:  
-organizaţii nonguvernamentale (ONG-uri);  
-organizaţii comunitare  
-asociaţii profesionale;  
-organizaţii politice;  
-cluburi civice;  
-sindicate;  
-organizaţii filantropice;  
-cluburi sociale şi sportive;  
-instituţii culturale;  
-organizaţii religioase;  
-mişcări ecologiste;  
-presa;   
 



Voi acţiona ca VOLUNTAR  în cadrul unei organizaţii 
neguvernamentale (ONG), aşa cum este GEC NERA, 
unde sunt sprijinit să demonstrez că deşi există 
agresiuni împotriva mediului, în special poluare 
......nu toți agresorii sunt depistaţi şi pedepsiţi iar 
autorităţile publice finanţate din taxele plătite de 
mine şi familia mea nu acţionează suficient de bine 

pentru a stopa agresiunile împotriva mediului.  
 
 

MODALITĂŢI DE IMPLICARE ÎN PROTECŢIA 
MEDIULUI PRIN VOLUNTARIAT  

 ● Monitorizarea  alternativă  a fenomenelor de agresiune 
împotriva mediului şi întocmirea unui raport care se trimite 
autorităţilor publice şi prin care se cere  stoparea poluării. 
Autorităţile sunt obligate prin lege ca în termen de 30 de zile 
să  ofere un răspuns. Acest  raport se transmite şi presei şi se 
solicită sprijin pentru ca problemele de agresiune împotriva 
mediului  să fie cunoscute de  către publicul larg. Acest public 
va alege cel puţin odată la patru ani politicienii din fruntea 
autorităţilor publice care, de regulă, se tem de presă  pentru 
că doresc să fie aleşi din nou. 

 ● Informarea şi şi sensibilizare a populaţiei în legătura cu 
nevoia de a păstra mediul curat.  

●Igienizarea cursurilor naturale de apă şi a locurilor de 
popas din vecinătatea obiectivelor turistice situate în 
interiorul parcurilor naturale şi naţionale. 



 

 

 

Vă mulţumim ! 
 


