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Specialist Management DeșeuriSpecialist Management Deșeuri



Cursul Specialist Management Deșeuri este primul și unicul curs de formare profesională
continuă provizoriu autorizat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
prin Decizia nr.100 din 28.05.2021.

Programa cursului este aprobată de Ministerul Mediului și Ministerul Educației și Cercetării,
fiind elaborată în corespundere cu prevederile cadrului legal național și comunitar, pentru a furniza
maxim informații și competențe verzi în rândul participanților, dar și pentru a asigura un nivel sporit
de conformare și sustenabilitate în domeniul de management a deșeurilor. 

Cursul este condus de formatori cu o vastă experiență în domeniu la nivel național și
internațional, fapt pentru care este unul practic, interactiv și cuprinde diverse studii de caz,
fișe practice, baze de date excel pentru evidența deșeurilor, plan de prevenire poluare,
intervenție în situație de accident, etc., pentru a putea fi implementate direct în activitatea
curentă.

 

Despre Curs

Cursul abordeaza gestionarea deșeurilor conform
cerințelor legale în vigoare (Legea nr. 209/2016,
HG 501/2018, HG 99/2018, HG 212/2018, HG nr.
561/2020, HG nr. 586/2020, Legea nr.1515/1993,
etc.), dintr-o perspectiva practică și cu detalierea
aspectelor de zi cu zi care țin de această
activitate. Participanții la curs vor lucra direct cu
Dosarul Specialistului în Managementul
Deșeurilor, care include: Suport de curs; fișe,
planuri, liste, programe; baza de date EXCEL
pentru evidență și raportare deșeuri. 

https://e-circular.org/wp-content/uploads/2021/08/Certificat-ANACEC.pdf
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Subiecte abordate

instruiri@e-circular.org +373 60509934

Cadrul legal privind managementul deșeurilor

Organizarea Sistemlui integrat de gestionare deșeuri
(Practici de gestionare conformă a deșeurilor conform Ierarhiei deșeurilor. 
Mecanismul REP)
Poluarea și formele de poluare

Clasificarea și evidența datelor despre deșeuri
(Baza de date excel privind lista deșeurilor, evidența și 
raportarea datelor despre deșeuri)

Controlul organelor competente și răspunderea juridică

Reglementare activitate economică cu impact asupra mediului
(Acte permisive și mecanism de dobândire)

Planificarea activității de management a deșeurilor 
(Diagrama flux, Audit deșeuri, Plan de prevenire deșeuri)



Procesul de management al deșeurilor în entitatea juridică.
Obligațiile legale puse pe seama agenților economici.
Soluții practice pentru conformarea agenților economici cerințelor legale obligatorii.
Răspunderea juridică (civilă, penală și contravențională). Sancțiuni
contravenționale/penale. Formele sancțiunilor contravenționale/penale.
Monitorizarea și raportarea deșeurilor (Studii de caz).
Soluții practice pentru a evita încălcarea legislației de mediu în domeniul deșeurilor. 
Gestionarea integrată a deșeurilor.Trasabilitatea deșeurilor.
Cunoașterea și aplicarea tehnicilor de prevenire și reducere a poluărilor.
Realizarea unui audit al deșeurilor.
Plan de prevenire/reduce deșeuri, etc.
Cunoașterea mecanismului de dobândire a actelor permisive de mediu de la organele
competente.

Absolventul Cursului  va cunoaște:

www.e-circular.org

Finalități curs
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3 zile de instruiri,  (1 credit);
Formatori calificați în domeniu;
Suport de curs, fișe, planuri, liste, programe, etc;
Baza de date excel pentru evidența și raportare deșeuri;
Consultanța din partea formatorilor.

Aspecte organizatorice

“Investițiile pentru mediu nu trebuie orientate numai în
tehnologii de vârf, ci și în ANGAJAȚI. Și asta pentru că
motivarea angajaților și specializarea lor sunt elemente

esențiale ale unei conduceri orientate către mediu."

PREȚ CURS : 3500 lei  + CERTIFICAT 


