
www.e-circular.org

Cursuri specializate de
protecție a mediului

info@e-circular.org +373 60509934

A.O. Centrul de Instruire și Consultanță 
"E-CIRCULAR"



Curs: Responsabil de Mediu

Curs: Economia Circulară

Curs: Specialist Management Deșeuri

Curs: Responsabilitatea Extinsă a Producătorului

Cursuri Corporative

Cursuri organizate

DURATA CURS: 3 ZILE, online 
PREȚ CURS: 3000 lei  

DURATA CURS: 2 ZILE, online/offline 
PREȚ CURS: 2000-2500 lei  

DURATA CURS: 3 ZILE, online 
PREȚ CURS: 3500 lei  

DURATA CURS: 2 ZILE, online 
PREȚ CURS: 1000 lei  

DURATA CURS: 1-2 ZILE, offline 
PREȚ CURS: Negociabil per ofertă personalizată
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Indiferent de specificul activităților realizate (agricultură, industrie,
comerț sau prestare de servicii),  Compania pe care o conduceți
este  consumatoare de resurse și generatoare de impact asupra
mediului.
Pentru obținerea unui avantaj competitiv și promovarea
responsabilității sociale, este imperativ necesară încorporarea
sustenabilitătii în modelul de afaceri pentru a preveni riscul poluării
și costurile economice sporite rezultate din consum irațional de
energie și apă, accidentarea personalului cu substanțe periculoase,
pierderi de materiale în procesul de producere, amenzi, etc. 

Curs: Responsabil de Mediu

În susținerea companiilor din Republica Moldova, A.O. Centrul de Instruire și Consultanță                  
"E-CIRCULAR" a elaborat cursul "Responsabil de Mediu", cu scopul de a instrui angajații/managerii
în prevenirea poluării și livra cunoștințe necesare pentru a putea descoperi unde apar pierderile și
care sunt costurile reale. Un program eficient de prevenire a poluării presupune angajați cu
experiență și cunoștințe în domeniu, documentarea modului în care procesele de afaceri
funcționează conform rigorilor zilei, apoi implementarea instrumentelor necesare pentru
managementul de mediu.

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. 

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.

 

DURATA CURS: 3 ZILE, online 
PREȚ CURS: 3000 lei  

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:

https://e-circular.org/formular-inregistrare-curs/


Studiile de competență denotă că omenirea folosește natura de
1,75 de ori mai intens decât capacitatea de regenerare a
ecosistemelor, provocând schimbări ireversibile de mediu la
scară globală, procese care solicită trecerea la o economie
durabilă din punct de vedere ecologic și continuă sub aspect
economic, soluția fiind Economia Circulară (circular economy)
un concept nou, care vine să schimbe modul tradițional de
producere și consum prin reutilizarea, repararea, renovarea și
reciclarea materialelor și produselor existente pentru a menține
materialele în economie ori de câte ori este posibil.

Curs: Economia Circulară

În vederea circularizării afacerilor și susținerea inovației,  A.O. Centrul de Instruire și Consultanță "E-
CIRCULAR" a elaborat Cursul “Economie circulară și management deșeuri”. Acest curs este unul
practic și interactiv, unic de acest gen la nivel național, bazat pe interacțiune și identificare de soluții
pentru un consum eficient de resurse. Mai simplu spus, învățăm să producem la fel sau chiar
mai mult dar cu cât mai puține resurse consumate și deșeuri generate.

DURATA CURS: 2 ZILE, online/offline 
PREȚ CURS: 2000-2500 lei  

Introducere în economia circulară și oportunitățile
acestui model.

Rolul mediului de afaceri în dezvoltarea unui model
economic circular. Studii de caz.

Desenăm și utilizăm modele CANVAS pentru afaceri
circulare.

Facilitatori și blocaje în dezvoltarea unui model de
afaceri circular. Cum identificăm ideea potrivită în
momentul potrivit?

Aspecte legale. Politici naționale și internaționale.

Politica de design a unui produs.

Oricine dorește să înțeleagă cu ușurință
economia circulară.
Oameni dornici să creeze o schimbare
pozitivă în societate.
Oricine este interesat de a implementa
modele de afaceri circulare.

Pentru cine este cursul? “Realizarea unei economii circulare și neutre din
punctul de vedere al impactului asupra climei
necesită mobilizarea deplină a industriei. Sunt
necesari 25 de ani – o generație – pentru a
transforma un sector industrial și toate lanțurile
valorice. Pentru a atinge acest obiectiv în 2050,
este necesar ca în următorii cinci ani să se ia
decizii și să se întreprindă acțiuni în acest sens.”

Pactul Ecologic European pentru Uniunea
Europeană (UE) și pentru cetățenii săi.

Aspecte practice privind modelul
economic circular și cum acesta
poate fi implementat;
Instrumente utile pentru
circularizarea afacerii (fișe 
 elaborate și completate pe
durata cursului);
Cum poate fi imbunatățit
mecanismului de gestionarea
eficienta a resurselor;
Noi oportunități de afaceri sau
dezvoltare.

Absolventul Cursului  va
cunoaște:

https://e-circular.org/formular-inregistrare-curs/


Cadrul legal național în domeniul managementului deșeurilor,
impune necesitatea desemnării de către angajatorii din
Republica Moldova a responsabililor  pentru asigurarea
implementării normelor şi reglementărilor referitoare la
managementul deșeurilor. Potrivit art.6, alin 6) din Legea
nr.209/2016 privind deșeurile, Producătorii de deșeuri,
indiferent de forma juridică de organizare, care dețin mai mult
de 10 angajați elaborează și implementează acțiuni de
prevenire a generării deșeurilor și aplică ierarhia de gestionare
a acestora.

Curs: Specialist Management Deșeuri

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu nr.790 din iunie 2021, A.O.
Centrul de instruire și Consultanță “E-CIRCULAR” (anterior A.O. Asociația pentru Valorificarea
Deșeurilor) a fost autorizată oficial pentru programul de formare profesională continuă:„Specialist
Managementul Deșeurilor” acreditat de  Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și
Cercetare, conform CORM 006-14, 325719, potrivit Clasificatorului ocupațiilor din Republica
Moldova aprobat prin H.G. nr.461 din 02.07.2013 și Ordinului nr.22 din 03.03.2014 a Ministerului
Munci, Protecției Sociale și Familiei.

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. 

DURATA CURS: 3 ZILE, online 
PREȚ CURS: 3500 lei  

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:

 Introducere în managementul deșeurilor

Cadrul legal privind managementul deșeurilor

Organizarea Sistemlui integrat de gestionare deșeuri

Poluarea și formele de poluare

Clasificarea și evidența datelor despre deșeuri

Planificarea activitatii de management al deșeurilor

Controlul organelor competente și răspunderea juridică

https://e-circular.org/wp-content/uploads/2021/08/Certificat-ANACEC.pdf
https://e-circular.org/formular-inregistrare-curs/


În vederea susținerii/pregătirii producătorilor de produse REP pentru înțelegerea și implementarea 
 mecanismului REP, A.O. Centrul de Instruire și Consultanță "E-CIRCULAR" a elaborat Cursul
“Responabilitatea Extinsă a Producătorului” conceput exclusiv pentru a furniza informații practice și
structurate referitor la gestionarea deșeurilor rezultate din produsele plasate pe piață.

Dezvoltarea schemelor de Responsabilitate Extinsă a
Producătorului în Europa a contribuit la îmbunătățirea prevenirii,
reutilizării și reciclării deșeurilor. Acest mecanism s-a dovedit a fi
un instrument absolut necesar pentru tranziția la o economie
circulară, fiind axat nemijlocit pe aplicarea principiului „poluatorul
plătește”, conform căruia oricine introduce  pe piața unei țări
produse supuse REP (baterii şi acumulatori, echipamente
electrice şi electronice; vehicule, uleiuri și ambalaje) rămâne
responsabil pentru acestea până la finele ciclului de viață al
produsului, inclusiv perioada de timp după eliminare.  La nivel
național, implementarea schemelor REP este reglementată
prin art.12 din Legea nr.209/2016 privind deșeurile.

Curs: Responsabilitatea Extinsă a Producătorului

DURATA CURS: 2 ZILE, online/offline 
PREȚ CURS: 1000 lei  

Introducere în managementul deșeurilor și REP.

Analiză "sisteme individuale" și "sisteme colective".

Atribuții ce revin Producătorilor. Înregistrare, organizare
colectare separată, atingere ținte, raportare, etc.

Cadrul legal național privind REP.

Toți producătorii de produse supuse
REP (baterii şi acumulatori, echipamente
electrice şi electronice; vehicule, uleiuri
și ambalaje). 
Oricine este interesat de a implementa
REP.

Pentru cine este cursul?

Cum să implementeze 
 Mecansimul REP?
De ce este necesar REP pentru
o afacerere și viceversa?
Cum REP poate
circulariza/eficientiza afacerea? 
Cum să elaboreze actele
necesare autorizării REP?
Cum să atingă țintele de
colectare și să
motiveze/informeze
consumatorii de produse supuse
REP?

Absolventul Cursului  va
cunoaște:

Elaborarea Planului de operare. Studiu de caz.

Cum organizăm colectarea separată și informarea
consumatorilor de produse REP.

Studiu de caz. Reciclare deșeuri de ambalaje. 
Exemple practice.

REP
comunicare

fl
ux
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design produs

management
deșeuri

Consumator

Colectare

Sortare

Reciclare

Materie primă

Fabricare

Producător 
(Importator, deținător)

Distribuitor

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125234&lang=ro#
https://e-circular.org/formular-inregistrare-curs/


Tot mai multe companii din țară resimt un
salt de profit și imagine competitivă
datorită valorii angajaților pregătiți în
management responsabil a resurselor,
gestionarea  corectă a deșeurilor și
implementarea unor modele sustenabile și
circulare de afaceri. 
Cu siguranță, încorporarea sustenabilitătii
în modelul de afaceri pornește de la o
echipă pregătită, informată și dotată cu
instrumente, resurse legale și
informaționale necesare pentru a asigura
conformitatea legală și responsabilitatea
de mediu și socială.
Pentru astfel de companii, experții din
cadrul A.O. Centrul de instruire și
Consultanță “E-CIRCULAR” oferă instrui
personalizate (programe de training
inHouse) pentru angajați/top management.

Cursuri Corporative

Programa instruirilor este
selectată în dependență de
solicitarea/așteptările și
necesitățile beneficiarului.
Subiectele pot fi
personalizate specificului de
activitate realizat și
obiectivelor propuse, inclusiv
grupului țintă participant.

DURATA CURS: 1-2 ZILE, offline 
PREȚ CURS: Negociabil per ofertă personalizată

Manipularea deșeurilor periculoase (urmând
instrucțiunile de sănătate și siguranță, păstrarea în
siguranță a deșeurilor periculoase)

Organizarea sistemului de colectare a deșeurilor
(depozitarea lor în siguranță, sortarea lor pentru
reciclare)

Implementarea sistemelor de management de mediu
(îmbunătățirea proceselor generale pentru a reduce
deșeurile și a diminua impactul asupra mediului), etc.

Implementarea modelelor de afaceri circulare dupa
sistemul CANVAS. 

Data, ora și condiţiile cursului  
pot fi planificate cu un confort

maxim pentru companie.

Posibilitatea petrecerii
cursului la sediul companiei
pentru minim 8-10 angajați.

Programul este în întregime
adaptat  specificului de
activitate a  companiei.



Aurelia Bahnaru
 Doctor în științe economice,

Președinte A.O. Centrul de instruire și
consultanță E-CIRCULAR

Igor Șeremet
Doctor în drept , conferențiar universitar,

Director al Fundației Centrul pentru
Dezvoltare a Chișinăului

Formatori

Sergiu Machidon
 Formator internațional în protecția

mediului înconjurător, expert
internațional

Roman Bahnaru
Analist date. Doctorand în științe

economice. Magistru în
telecomunicații.



www.e-circular.org

info@e-circular.org

+373 60509934

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

management PRO-MEDIU"


