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09:00 - 10:00
Abordarea Sistemică a Gestiunii Deșeurilor;
Cunoașterea activităților de realizat/organizat la nivel de instituție
pentru organizarea managementului deșeurilor conform prevederilor
cadrului legal național; 
Mecanismul de Responsabilitate Extinsă a Producătorului 

09:30 - 10:45

Situația actuală privind managementul deșeurilor la nivel național;
Definirea termenului de deșeu și a principiilor de bază privind
managementul deșeurilor;
Stabilirea listei actelor normative generale și speciale privind
gestionarea deșeurilor;
Analiza principalelor acte comunitare privind managementul deșeurilor.

Stabilirea prin aplicarea bunelor practici a cauzelor apariției poluării;
Cunoașterea criteriilor de clasificarea a poluărilor;
Cunoașterea și aplicarea tehnicilor de prevenire și reducere a poluărilor;
Aplicarea măsurilor de înlăturare a concesințelor provocate de poluări. 

Modul 1. Introducere în managementul deșeurilor

Modul 2. Organizarea Sistemlui integrat de gestionare deșeuri

Modul 3. Poluarea și formele de poluare

Modul 4. Clasificarea deșeurilor

Delimitarea obligativităților privind categorisirea, codificarea și
identificarea deșeurilor;
Cunoașterea Listei deșeurilor aprobată prin H.G. nr.99/2018;
Incadrarea deșeurilor în lista deșeurilor aprobată prin H.G. nr.99/2018;
Identificarea regulilor de stabilirea caracterului periculos și nepericulos a
deșeurilor.

Ziua 1

10:45 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30-14:30

14:45-16:30

Pauza de cafea

Prânz

14:30 - 14:45 Pauza de cafea



09:30 - 10:45

Ziua 2

10:45 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30-15:00

15:15-16:30

Pauza de cafea

Prânz

15:00 - 15:15

Stabilirea și promovarea importanței completării evidenței gestiunii
deșeurilor;
Cunoașterea și aplicarea mecanismului de ținere a evidenţei şi
transmiterea datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea
acestora;
Încadrarea unității în sistemul de evidență și raportare a datelor și
informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora.

Modul 5. Evidența gestiunii deșeurilor

Definirea și cunoașterea importanței unui Sistem de management de
mediu la nivel de unitate;
Cunoașterea cerințelor minime prevăzute de cadrul legal național și al
UE privind domeniul de mediu;
Cunoașterea mecanismului de dobîndire de la organele competente
ale actelor permisive de mediu: autorizații, acorduri sau avize de
mediu.

Modul 6. Sistem de management de mediu

Definirea conceptului de îmbunătățire continuă a unui sistem de
management de mediu;
Identificarea importanței pentru unitate a implementării Ciclului
Deming (PDCA);
Cunoașterea componentelor principale ale Standardului ISO 14001;
Structurarea planificării sistemului de management de mediu.
Evaluarea aspectelor de mediu și impacturile sociale.

Modul 7. Îmbunătățire continuă a SMM

Pauza de cafea

Modul 8. Controlul organelor competente 
și răspunderea juridică

Definirea noțiunilor specifice controlului de stat cu privire la
respectarea legislației în domeniul managementului deșeurilor
(competențele, procedurile, etc.);
Identificarea legislației în domeniul managementului de deșeuri pentru
nerespectarea căreia survine răspunderea juridică;
Cunoașterea formelor de răspundere juridică pentru încălcarea
legislației în domeniul managementului deșeurilor.


