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Cursul “Responsabil de mediu” se adresează societăților comerciale sau instituțiilor publice
care desfășoară activități cu posibil impact asupra mediului. Cursul este organizat în
conformitate cu Legea 209/2016 privind deșeurile și Legea nr.1515/1993 privind protecția
mediului înconjurător, având însă în vedere întreaga legislație în domeniu, actualizată.

La elaborarea Curriculum-ului pentru curs s-a ținut cont de normele internaționale, cît și
cele naționale, îndeosebi de cele mai recente modificări ale legislației, dar și de practica în
domeniu, inclusiv preluată sub aspect comparativ din statele UE. Rezultatele învățării sunt
elaborate în contextul Cadrului Național al Calificărilor (CC-RM), exprimate ca niveluri
progresive de competență, care pot fi dobîndite prin sistemul formal de educație precum și
prin componente ale calificării (module, unități de credite de studii) din perspectiva învățării
pe tot parcursul vieței. 

Cursul este condus de formatori cu o vastă experiență în domeniu, fapt pentru care va fi
unul practic, intercativ și va cuprinde diverse studii de caz, fișe practice pentru a fi
implementate direct la nivel instituțional, baze de date, etc. 

CURS RESPONSABIL DE MEDIU

Despre Curs



CURS RESPONSABIL DE MEDIU

Sumar cadru legal

să folosească cât mai economicos energia, apa, să întreprindă măsuri pentru prevenirea
alunecărilor de teren, să nu admită eroziunea solului, salinizarea sau înmlăştinirea
secundară, compactarea şi poluarea solului cu îngrăşăminte minerale şi pesticide, să
respecte normativele solului cu îngrăşăminte minerale şi pesticide, să respecte
normativele aplicării în agricultură a substanţelor chimice;
să retehnologizeze procesele de producţie în vederea minimalizării deşeurilor prin
folosirea cît mai eficientă a materiei prime, să reducă folosirea substanţelor toxice,
inflamabile şi să le înlocuiască cu materiale alternative inerte, care asigură obţinerea unei
producţii finale cît mai durabile, să producă, să utilizeze şi să pună în circulaţie ambalaje
recuperabile, refolosibile, reciclabile sau uşor degradabile;
să doteze sursele generatoare de noxe cu dispozitive, echipamente şi instalaţii de epurare,
capabile de a reduce noxele evacuate sub limitele admisibile, stabilite de autorizaţiile
pentru mediu;
să planteze şi să întreţină în jurul unităţilor industriale, a complexelor zootehnice perdele
forestiere de protecţie şi spaţii verzi, să ţină sub o supraveghere permanentă starea
mediului din jurul unităţilor industriale şi complexelor zootehnice şi să întreprindă măsuri
de protecţie a mediului;
să asigure supravegherea permanentă a construcţiilor şi instalaţiilor în cursul funcţionării
lor, să ia măsuri pentru prevenirea avariilor şi poluării accidentale a mediului, iar în caz de
producere a acestora să ia măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor lor, să anunţe
imediat autorităţile pentru mediu, să lichideze pe cont propriu toate consecinţele avariilor
şi poluării accidentale, să repare prejudiciile aduse mediului, componenţilor lui, averii
altor proprietăţi şi sănătăţii persoanelor afectate;
să execute hotărîrile şi dispoziţiile ministerelor, departamentelor şi autorităţilor
administraţiei publice locale referitoare la problemele protecţiei mediului, să prezinte
autorităţilor pentru mediu întreaga informaţie referitore la influenţa activităţii economice
promovate asupra mediului şi componenţilor lui, să admită accesul necondiţionat şi la
orice oră al inspectorilor mediului la unităţile de producţie pentru a efectua controlul
acţiunilor activităţilor, susceptibile să afecteze mediul;
să solicite autorităţilor pentru mediu evaluarea impactului asupra mediului şi expertiza
ecologică de stat pentru activităţile planificate, susceptibile să afecteze mediul;
să asigure condiţiile corespunzătoare pentru prevenirea poluării mediului cu substanţe
toxice, volatile, corozive, inflamabile sau cu pulberi de orice fel în timpul transportării şi
păstrării lor.

Potrivit art.1 alin.(1) din Legea nr.209/2016, aceasta stabilește bazele juridice, politica de stat
şi măsurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei prin prevenirea sau
reducerea efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor şi prin
reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei folosirii acestora.

Deasemenea, conform  art.32 din Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului
înconjurător, Agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, sunt obligaţi:
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Evaluarea impactului de mediu generat de activitățile desfășurate de companie;
Cunoașterea pașilor necesari de urmat pentru a obține o autorizație/un aviz de
mediu;
Planificarea și evaluarea unui audit intern;
Organizarea și coordonarea departamentului de protecție a mediului;
Coordonarea trasabilității deșeurilor periculoase și nepericuloase din cadrul
companiei;
Proiectarea unui Plan de prevenire a poluării accidentale;
Elaborarea raportărilor de mediu;
Identificarea Strategiilor de sustenabilitate, un avantaj major pentru dezvoltarea
durabila a companiei.

Absolventul Cursului „Specialist în managementul deșeurilor” va cunoaște:

Finalități curs

info@e-circular.org +373 60509934

DURATA CURS: 2 ZILE  (14 ore), online prin platforma ZOOM
PREȚ CURS (per participant): 3000 lei  

ÎNREGISTRARE LA CURS
Pentru confirmare participare la Curs, este necesar să completați Formularul online
sau să remiteți un email la adresa info@e-Circular.org

Aspecte organizatorice



09:00 - 10:00

Mecansimele de planificare și scopurile auditului intern în domeniul
mediului.
Acțiunile de tratare a neconformităților de mediu.
Întocmirea planurilor anuale de audit.
Procedurile de pregătire a auditului.

09:30 - 10:15

Argumente pentru o strategie de mediu a companiilor din punct de vedere
ai sustenabilității acestora;
Incorporarea sustenabilitățiii în modelul de afaceri și avantaje competitive
pentru companii;
Organizarea departamentului de protecție a mediului.

Identificarea aspectelor de mediu.
Aspectele de mediu privin specificul activității entității juridice și
impacturile de mediu asociate.
Elementele necesare pentru identificarea aspectelor de mediu.

Modul 1. Sustenabilitatea, o strategie de mediu pe termen lung

Modul 3. Planificarea și evaluarea auditului intern

Modul 4.  Aspectele de mediu

Modul 5. Planul de monitorizare a factorilor de mediu

Noțiuni ale Cerințelor de monitorizare și raportare a emisiilor.
Domeniile de monitorizare a emisiilor (în apă și canalizare, în aer, de
deșeuri, etc.).
Structura unui Plan de monitorizare a factorilor de mediu.

Ziua 1

10:15 - 11:15

11:15 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00-13:00

14:00-14:15

Pauza de cafea

Prânz

13:00 - 14:00

Pauza de cafea

Modul 2. Cadrul legal

Stabilirea listei actelor normative generale și speciale privind protecția
mediului;
Cunoașterea cerințelor minime prevăzute de cadrul legal național;
Cunoașterea mecanismului de dobîndire de la organele competente a actelor
permisive de mediu: autorizații, acorduri sau avize de mediu.
Controlul organelor competente și răspunderea juridică.

14:15-15:30



09:00 - 10:00

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.

09:30 - 10:30

Planul de prevenire si combatere a poluării accidentale a apelor.
Modul de intervenție în cazul unei poluări accidentale.
Punctele critice din unitate de unde pot proveni poluări accidentale.
Programul anual de instruire a lucrătorilor de la punctele critice și a
echipelor de intervenție.

Modul 6. Sistem de management de mediu

Modul 8. Evaluarea riscului si prevenirea efectelor 
in cazul accidentelor de mediu

Modul 9. Realizarea programului de instruire a personalului

Componentele principale ale Programului de instruire a personalului.
Condițiile de evaluare a rezultatelor instruirii.
Monitorizarea și îmbunătățirea procesului de instruire.

Ziua 2

10:30 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 12:00

12:00-13:00

14:15-15:00

Pauza de cafea

13:00 - 14:00

Prânz

Modul 10. Elaborarea rapoartelor și raportarea activității de mediu

Noțiunea privind Raportul stării/activității de mediu și criteriiile care
urmează a fi întrunite.
Domeniile raportărilor de mediu (introducerea pe piață a ambalajelor, a
deșeurilor generate/colectate, gestionarea deșeurilor de echipamente
electrice și electronice, etc.).
Autoritățile competente în adresa cărora se depun rapoartele periodice ai
activității de mediu.

Identificarea deșeurilor generate de procesele din companie.
Tehnici generale pentru evaluare, stocare, manipulare.
Transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase.
Evidenta trasabilității deșeurilor.
Deșeurile periculoase.

Modul 7. Coordonarea activității de trasabilitate a deșeurilor

Pauza de cafea14:00-14:15



“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."
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