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Centrul de formare/specializare/perfecţionare EXPERT AKTIV GROUP, autorizat A.N.C. şi înscris în R.N.F., 
acordă în urma evaluării participanţilor, certificat de perfecţionare / specializare 

Sunteţi invitat să participaţi la programul de PERFECŢIONARE, ACREDITAT  A.N.C. (C.N.F.P.A.), certificatul obţinut fiind recunoscut atât la nivel 

naţional cât şi în Uniunea Europeană, 

 

 MANAGEMENTUL ŞI GESTIUNEA DEŞEURILOR 
metodologia de aplicare şi principiile sistemului “plăteşte cât arunci”; noua legislație cu impact asupra autorităților 

publice şi a mediului privat începând cu 1 ianuarie 2019 

  10 – 13 IANUARIE 2019,  PREDEAL, HOTEL CARPAŢI 
OBIECTIVE: Cursul se adresează reprezentanţilor autorităţilor, companiilor, organizaţiilor generatoare/producătoare/colectoare, etc. de deşeuri. Obiectivul cursului 
este de a oferi cunoştinţe în domeniul managementului deşeurilor (clasificarea deşeurilor, metode de recuperare şi eliminare, responsabilitatea producătorilor şi 
consumatorilor în generarea deşeurilor), precum şi prezentarea actualizată a legislaţiei naţionale şi europene.  

TRAINERI:  
specialist practician în managementul mediului şi al deşeurilor,  doctor în 
economia mediului, ASE Bucuresti;  
specialişti din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.  

AVANTAJE !!! 
 La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 

5-a taxă de instruire, GRATUIT! 
 Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor . 

CERTIFICARE: La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECȚIONARE pentru ocupaţia „Responsabil de mediu” Cod 
COR 325710, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 
129/2000 republicată.  Certificat de participare pentru  MANAGEMENTUL ŞI GESTIUNEA DEŞEURILOR este eliberat de furnizorul autorizat de formare 
profesională. 

TEME ŞI DEZBATERI PRIVIND:  

Sediul materiei:  

Legea nr. 143/2018 de aprobare a OUG nr. 48/2017, pe fondul recentelor 
modificari aduse Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor . 
OUG nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor, a Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje şi a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

Legea nr. 87/2018 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje. 
Garanția pentru ambalajele reutilizabile, începâd cu 31 martie 2019. 
HG nr.942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor 
(PNGD); Ordin nr.1.503/2017 Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor 
datorate la Fondul pentru mediu; Ordinul nr.739/2017. 
Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării 
de mediu conform Legii nr. 211/2011; Ordinul nr.687/2017 aprobarea planului 
de operare privind gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori. 
OUG nr.39/2016 identificarea şi încadrarea tipurilor de deşeuri. Regulamentul 
(UE) nr.1342/2014 al CE, privind poluanţii organici persistenţi. 
Noutăți legislative referitoare la: 

 plata începand cu data de 27.06.2018 a contribuției pentru eliminarea deşeurilor municipale 
prin depozitare în depozite autorizate, 

 metoda de calcul a taxelor şi contribuţiilor la fondul pentru mediu, taxa de 
depozitare, taxa de salubrizare; 

 stabilirea greutăţii deşeurilor de ambalaje, anvelope, DEEE 
(echipamentele electrice şi electronice) şi de baterii şi acumulatori, pe baza 
informaţiilor cuprinse în anumite tipuri de documente; 

 diagrama evaluării operaţiei de valorificare ca operaţie de reciclare 
aplicabilă operaţiei la care a fost supus materialul de ambalare;  

 obligaţiile anuale de colectare în sistem mixt - respectiv în mod individual 
şi/sau prin transfer de responsabilitate; 

 obligaţia de plată stabilită de la 1 ianuarie 2018 referitoare la contribuţia 
aferentă neîndeplinirii ţintelor de colectare a DEEE. 
Coordonarea activității de trasabilitate a deșeurilor: 

 Planul de monitorizare (deșeuri nepericuloase, periculoase); 

 Evidența cronologică a deșeurilor, transportul și eliminarea deșeurilor 
periculoase; gestiunea deșeurilor de ambalaje; 

 Întocmirea documentelor necesare transportului deșeurilor periculoase și 
nepericuloase; documentele de transport și eliminarea deșeurilor periculoase. 
Categorii de deșeuri și cerințe legale specifice (colectare): deșeuri  

municipale, inclusiv deșeuri compostabile, deșeuri industriale, deșeuri din 
construcții și din instituții publice, ambalaje, deșeuri medicale, amestecuri 
radioactive, baterii și acumulatori, deșeuri animale. 
Reguli de bună practică: prevenire, pregătire pentru reutilizare, reciclare, 
valorificare energetică, eliminare: 

 Reguli de manipulare și cerințe de SSO; 

 Stocare intermediară, temporară, identificare și etichetare. 
Gestionarea deşeurilor, reglementate prin acte normative speciale: 

 uleiuri uzate, baterii şi acumulatori uzaţi, deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, deşeuri toxice şi periculoase, tipuri de deşeuri care necesită 
caracterizări şi analize prin laboratoare acreditate/autorizate;  

 poluările accidentale, tipurile de deşeuri interzise la depozitare (incinerare şi 
coincinerare); substanţele şi preparatele chimice; gestionarea în condiţii de 
siguranţă pentru sănătate şi mediu a deşeurilor medicale nepericuloase, 
periculoase şi infecţioase; gestiunea deşeurilor de origine animală;  

 gestionarea în condiţii de siguranţă pentru sănătate şi factorii de mediu  ai 
azbestului şi deşeurilor de azbest; poluanţii rezultaţi din arderea gazului metan 
(CH4) şi din arderea combustibilor lichizi; 

 gestionarea apelor uzate inclusiv a nămolului rezultat în condiţii sigure pentru 
sănătate şi pentru factorii de mediu etc; 

 obligaţii privind colectarea selectivă a deşeurilor începând cu 2016, prin 
intrarea în vigoare a regulamentelor serviciilor de salubritate. 
Rapoarte şi documente privind gestiunea deşeurilor; declaraţia în cazul 
realizării unor investiţii noi/autorizarea unor activităţi privind prevenirea şi 
controlul integrat al poluării. 
Tehnici de organizare a arhivei operatorului economic (persoană 
fizică/juridică, instituţie, autoritate) pe o perioadă de minim 3 ani, iar în cazul 
transportatorului de deşeuri pentru minim 12 luni.  
Organizarea activităţii de monitorizare a factorilor de mediu, în 
concordanţă cu prevederile Autorizaţiei de mediu/Autorizaţiei integrate de 
mediu şi transmiterea rezultatelor monitorizării. 
Trasabilitatea deşeurilor – tehnici şi metode. 
Registrul de evidență a deșeurilor. 
Nereguli și infracţiuni în problematica gestionării deşeurilor; sancţiunile 
contravenţionale; termenele de păstrare a probelor pentru deşeurile ce fac 
obiectul unor litigii în instanţele de judecată.  
Derularea evaluării strategice de mediu (SEA), a evaluării impactului asupra 
mediului (EIA), pentru Programele operaţionale 2014-2020. 

TARIF DE INSTRUIRE - 870 LEI/PARTICIPANT 
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB. 
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul 
cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34. 

TARIF SERVICII HOTELIERE - 1.320 LEI/ PARTICIPANT  
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata 
evenimentului. 
(TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e) 
serviciile hoteliere sunt opţionale 

ÎNSCRIERI:  
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de 
curs:   Ligia MUSCELEANU 0753 025 995, 021.311.71.01, 0234.313.320  

e-mail:  office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, 
expert_audit_group@hotmail.com,  
TERMEN DE ÎNSCRIERE: 04 IANUARIE 2019  
în limita locurilor disponibile 
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