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CURS "RESPONSABIL DE MEDIU" - Cod COR 325710 
 

Program flexibil: Total ore 40 din care : 24 ore (8 sesiuni) teorie, 14 ore practică ( elaborare lucrare individuală), 2 ore 

evaluare, respectiv cate 2/două sesiuni săptămânal x 3 ore sesiunea, seara, după ora 17.00; programul efectiv este 

stabilit după consultarea cursanților. Estimăm demararea cursului în ultima decadă din sept. 2018, respectiv la data 

completării numărului de participanți pentru o grupă (min. 14 pers.)  

Locatia : mun. Bacău, str. Ștefan cel Mare, bl. 27 / A / 4  ( intersecția Ștefan cel Mare și Aprodul Purice. 

Certificare obținută: CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupaţia RESPONSABIL DE MEDIU, Cod COR 325710, însoţit de 

supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite conform standardelor ANC.   
 

Tematică : 1. Cadrul legal şi instituţional al protecţiei mediului în România. 2. Particularităţile atribuţiilor responsabilului de mediu; 
fișa postului RM. 3. Prevederile legislaţiei naţionale privind răspunderea şi obligaţiile de mediu: Legea nr.  211/2011 privind regimul 
deşeurilor; Cunoașterea și înțelegerea prevederilor OUG nr 195/2005 privind protecția mediului; Cunoașterea HG nr. 856/ 2002 
privind evidența gestiunii deșeurilor; Cunoașterea HG nr. 1408/ 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor 
periculoase; Legea nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.  4. Cunoașterea HG nr. 
1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase. 5. Evaluarea de mediu şi actele de reglementare - Ordinul 
1798/2007 (aviz, acord, autorizaţie); 6. Monitorizarea emisiilor de poluanţi. Raportarea rezultatelor monitorizării. 7. Cunoașterea 
prevederilor OUG nr. 196 / 2005 privind Fondul pentru mediu si a  OUG Nr. 31 / 2013 privind plata obligatiilor catre FM   8. 

Cunoasterea prevederilor Ordinului 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica 9.  HG 1.132/2008, privind 
deseurile din baterii si acumulatori;  HG 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate;  HG 349/2005, privind depozitarea 
deseurilor;  Legea 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor scoase din uz;  OUG 5/2015 privind deseurile de 
echipamente electrice si electronice  10. Controlul activităţii, contraveţiile şi sancţiunile în domeniul mediului. 11. Raportarea in 
Sistemul Integrat - SIM.eFORM  .  

Înscrieri: Cursul este organizat de CISA Consulting SRL Bacău în parteneriat cu Asociaţia CET Bacău  . 
Dosarul pentru înscriere cuprinde : 1/ Fișa de înscriere ; 2/ Copie dupa CI; 3/ Copie dupa Certificatul de naștere;  

4/ Copie dupa diploma studii (minimum studii medii); 5/Dovada schimbare nume - unde este cazul. 
 

Investiţie:  800 lei pentru plata integrală până la demarare curs, 840 lei pentru plata în 2 tranșe. Plata se poate face în 2 
tranșe : 50% la înscriere și restul până la eliberarea certificatului, în baza facturii pro-forma transmisă pe e-mail sau fax 
urmând ca factura în original să fie furnizată la curs și pe email. 
Oferim Discount astfel: 1/ persoanelor fizice si membrilor/salariatilor ONG - reducere 10%; 2/ pentru a doua sau a treia 
persoana înscrisă câte 50 lei reducere; 3/reducere de fidelitate – 60 lei (pentru clienți CISA) 4/ reducerea legată de 
momentul plății (40 lei). 
GARANȚII: Returnarea 100% a taxei dacă nu sunteți satisfăcuți; fără întrebări, fără condiții, fără certificare! 
 

Solicitați formularul de înscriere ( data începerii cursului este programată înainte cu 7 zile din momentul în care avem 
minim 14 persoane care au completat formularul de înscriere). Relații la : 0744-870210 .  Sunt incluse in pret: Predare 
curs (interactiv), Suport de curs electronic - toată legislația de mediu și formulare de lucru plus exemple 
practice , Coffee break, Evaluare, Certificate: Certificat Autoritatea Nationala pentru Calificari  
Trainer: Ec. Grigoraș Constantin - trainer certificat, 20 ani experienţă în instruire și consultanţă, 
                Ing. Ciorcila Daniel, trainer certificat,  inspector Garda de Mediu.     

Relatii înscriere: Grigoraș Constantin, 0744870210; E-mail: constantgrig@gmail.com 
_________________________________________________________________________________ 

ATENTIE : In conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3,  deținătorii/producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și 

operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare si transport deșeuri „au obligația să desemneze 

o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege aceasta obligație unei 

terțe persoane”. Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevăzute la alin. 3, trebuie sa fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor 

periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. 3, constituie contravenție și se sancționează cu 

amenda de la 15.000 la 30.000 lei - art.61 punct b 
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