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Cursul “Responsabil de Mediu” este organizat de A.O. Asociația pentru Valorificarea
Deșeurilor și se adresează persoanelor fizice și juridice, care desfășoară activități cu impact
asupra mediului sau  celor interesate de domeniul protecției mediului și managementului
deșeurilor.

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. 

Cursul este condus de 3 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
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Agenda curs
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Sustenabilitatea, o strategie de mediu pe termen lung

Cadrul legal. Controlul organelor competente 
și răspunderea juridică

Planificarea și evaluarea auditului intern

Aspectele de mediu

Planul de monitorizare a factorilor de mediu

Sistem de management de mediu

Evaluarea riscului si prevenirea efectelor 
in cazul accidentelor de mediu

 
Realizarea programului de instruire a personalului.  Elaborarea
rapoartelor și raportarea activității de mediu.

 



Organizarea departamentului de protecție a mediului;
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;
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  va cunoaște:

Finalități curs
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DURATA CURS: 3 ZILE, online prin platforma ZOOM
PREȚ CURS : 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

Preț curs și înregistrare

“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."

https://e-circular.org/services/curs-responsabil-de-mediu/

