
 

 

 

INFORMAȚII CURS SPECIALIST ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR – cod COR 325713 

 

 

 

Durata cursului:  25 ore  

  

Structură: marți și joi 

3 ore/zi (17:00 – 20:00) 

Locație: Arad, strada Cloșca nr. 5, sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a 

județului Arad  

Certificare curs: ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Certificatul 

obținut fiind recunoscut atât la nivel național cât și în Uniunea Europeană. 

                       

Taxa include: activitatea de predare, suportul de curs, fișe de lucru, taxa de examen, cafea și 

apă 

Condiții: Studii superioare  

 

 

Principalele tematici abordate: 

 Specialist în managementul deșeurilor - rolul si locul în organizație  

 Procesul de management al deșeurilor în organizație: planificarea activitaților de gestionarea a 

deșeurilor, instruirea personalului implicat în gestiunea deșeurilor, organizarea activității de 

gestiune a deșeurilor, evaluarea activităților în procesul de management al deșeurilor, 

urmărirea și îndeplinirea responsabilităților privind gestionarea deșeurilor;  

 Noutăți legislative în domeniul gestiunii deșeurilor - studii de caz;  

 Legea 211/2011 prezentare si studii de caz;  

 Monitorizarea si raportarea deșeurilor - studii de caz;  

 Soluții practice pentru a evita încalcarea legislației de mediu în domeniul deșeurilor - studii de 

caz.  

 Gestionarea integrată a deșeurilor: tendințe europene, politica gestiunii deșeurilor în România, 

cadru legislativ si alte cerințe, analiza ciclului de viață al produselor, studiu de caz  

 Fluxul gestiunii deșeurilor: metode de colectare, transport, depozitare, reciclare, incinerare;  

 Managementul deșeurilor de echipamente electrice si electronice sau DEEE; 

 Managementul deșeurilor în domeniile: construcții energetice, construcții civile si industriale;  

 Managementul deșeurilor în domeniul medical;  

 Managementul deșeurilor în industria alimentară;  

Vlad
Typewritten Text

Vlad
Typewritten Text

Vlad
Typewritten Text

Vlad
Typewritten Text

Vlad
Typewritten Text

Vlad
Typewritten Text

Vlad
Typewritten Text

Vlad
Typewritten Text

Vlad
Typewritten Text

Vlad
Typewritten Text

Vlad
Typewritten Text



 

 

 Regimul ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje;  

 Regimul uleiurilor uzate;  

 Managementul integrat al deșeurilor;  

 Managementul deșeurilor în instituțiile publice;  

 Deșeuri periculoase: gestiunea deșeurilor periculoase, depozitarea si incinerarea deșeurilor 

periculoase, transportul deșeurilor periculoase, obligații ale generatorilor de deșeuri 

periculoase, studiu de caz. 

 

 

Certificatul de absolvire se eliberează însoțit de Suplimentul Descriptiv cu competențele 

profesionale dobândite: 

1. Planificarea activității de management al deșeurilor;  

2. Instruirea personalului implicat în managementul deșeurilor;  

3. Organizarea activităților specifice managementului deșeurilor;  

4. Evaluarea activității de management al deșeurilor;  

5. Raportarea rezultatelor privind managementul deșeurilor  

Pentru a face și mai accesibil cursul, vă oferim și o serie de discount-uri: 

1. Discount-ul  de fidelizare, oferit membrilor CCIA Arad – 10%. 

2. Discount-ul legat de momentul înscrierii – 10% dacă se achită taxa integral  

3. Discount-ul legat de numărul participanților dintr-o companie – 10% dacă se înscriu mai mult 

de 2 angajați. 

 

Pentru o organizare eficientă vă rugăm să confirmați înscrierea Dumneavoastră la curs, la 

adresele de email ccia@ccia-arad.ro sau carmen.crisan@ccia-arad.ro. Detalii suplimentare la 

telefon: 0730.188.299 sau 0257/200.800, fax 0257/254200, persoană de contact prof. Carmen 

Marinela Crișan.  

 

Vă așteptăm cu drag !  
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