
www.e-circular.org

Agenda
Curs "Responsabil/Responsabilă pentru

gestionarea deșeurilor"

instruiri@e-circular.org +373 60509934



www.e-circular.org instruiri@e-circular.org +373 60509934

Stabilirea listei actelor normative generale și speciale privind gestionarea
deșeurilor;
Organizarea și menționerea unei baze de date cu cerințe legale.

Definirea termenului de deșeu și a principalelor surse de formare a deșeurilor;
Tipuri de deșeuri. Clasificare și caracteristica;
Situația actuală privind managementul deșeurilor la nivel național.

Managementul operațional și strategic a deșeurilor conform prevederilor cadrului
legal național;
Ierarhia deșeurilor. Principii și aplicabilitate;
Colectarea, sortarea, transportarea/transferul deșeurilor;
Valorificarea / Eliminarea deșeurilor.

Tema 1. Tipuri de deșeuri. Principalele surse de formare a
deșeurilor. Clasificare și caracteristica.

Tema 2. Cadrul legal național aplicabil pentru
producătorii/deținătorii de deșeuri. 

Tema 3. Organizarea Sistemului integrat de gestionare a
deșeurilor, inclusiv a celor periculoase.

Aspecte practice: 
Activitate individuală cu "Dosarul Responsabil pentru Gestionarea
Deșeurilor"

09-10 februarie 2023
ora: 14:00 - 17:00
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Tema 4. Clasificarea, evidența și raportarea datelor despre
deșeuri.

Tema 5. Audit deșeuri și Plan prevenire-reducere deșeuri.

Tema 6. Reglementare activitate economică cu impact asupra
mediului și controlul organelor competente.

13-14  februarie 2023
ora: 14:00 - 17:00

Încadrarea deșeurilor în lista deșeurilor aprobată prin H.G. nr.99/2018;
Cunoașterea și organizarea procesului de evidență și raportare anuală către
Agenția de Mediu a datelor despre deșeuri conform cerințelor din H.G. nr.
501/2018;
Încadrarea unității în sistemul de evidență și raportare a datelor și
informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora.

Definirea și cunoașterea importanței unui Sistem de management de
mediu;
DIAGRAMA FLUX privind identificarea aspectelor de mediu;
Audit deșeuri și Plan prevenire-reducere deșeuri.

 Acte permisive în domeniul managementului deșeurilor;
Mecanismul privind perfectarea actelor permisive în domeniul
managementului deșeurilor; 
Controlul de stat și formele acestuia privind respectarea legislației în
domeniul managementului deșeurilor;
Condițiile și formele răspunderii pentru încălcarea legislației în domeniul
managementului deșeurilor. 
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Tema 7. Introducere în economia circulară. Principii de bază. 

Tema 8. Busolă circulară. Structură și aplicabilitate.

Tema 9. Prezentare generală a conceptelor, metodelor și
instrumentelor, pentru a dezvolta soluții circulare.

21-22 februarie 2023
ora: 14:00 - 17:00

Noțiuni generale privind economia circulară.
Cadrul legal național și comunitar privind economia circulară.
Principiile economiei circulare.
Instrumente de modelare circulară (ex. busola circulară,  scanare strategii
circulare,  etc.)

Direcții de bază privind structura unei busole a circularității.
Părțile componente a busolei circularității.
Utilizarea instrumentului de grupare a deșeurilor în 5 cadrane.
Studii de caz cum poate fi utilizată busola circularității, modele de afaceri
circulare de succes.

Evaluarea activității unei afaceri. Principale probleme și oportunități pentru
a implementa modele economice circulare.
Servicii, procese și produse circulare.
Roluri și responsabilități în implementarea unor modele de afaceri
circulare.
Cum poate fi elaborat propriul model de afaceri circular.

TEST DE EVALUARE



Formatori

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

Roman Bahnaru
Analist date. Doctorand în științe

economice. Magistru în
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Sergiu Machidon
 Formator internațional în protecția
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