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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 

Va invităm să participaţi la programul de PERFECŢIONARE, ACREDITAT ANC, certificatul obţinut fiind recunoscut naţional şi în UE: 

MANAGEMENTUL ŞI GESTIUNEA PROBLEMELOR DE MEDIU 
evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private 

24 – 28 IULIE 2019, MAMAIA, HOTEL RAMADA 
OBIECTIVE: Cursul are caracter practic, fiind abordat sub formă de aplicaţii, analiza problemelor, identificarea soluţiilor, aplicarea politicilor de mediu şi 
se adresează responsabililor cu managementul de mediu, persoanelor care lucrează în domeniul gestionării problemelor de mediu. Responsabilul de 
mediu se ocupă de întocmirea documentaţiei pentru obţinerea avizelor de mediu şi de transmiterea raportărilor către Agenția de Mediu; de asemenea, 
îşi poate asuma realizarea şi îndeplinirea de planuri pentru reducerea poluării şi chiar implementarea unor sisteme de management de mediu. 
 

TRAINERI: 
• doctor în economia mediului; specialist practician în documentarea și 
managementul problemelor de mediu şi al deşeurilor;  
• 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 A.N.C. 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. nr.129/2000 republicată.   
 
 

TEMATICA ABORDATĂ: 
 

ANALIZĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE PRIVIND: 
Identificarea şi gestionarea cerinţelor legale de mediu; rolul 
responsabilului de mediu: 
 elaborarea programului de management de mediu;  
 metode pentru măsurarea şi comunicarea performanţei de mediu pe durata 

ciclului de viaţă a produselor şi organizaţiilor (PEF şi OEF);  
 elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu; studii de 

impact; bilanţuri de mediu; evaluarea şi raportarea performanţelor; 
 elemente de bază privind auditul de mediu; 
 calcul taxe și contribuții la fondul pentru mediu; 
 exercitarea atribuțiilor inspectorilor Administrației Fondului de Mediu; 
 taxa de depozitare vs. taxa de salubritate. 
Autorizații și avize de mediu: întocmire, analiză și aplicații practice:  
 autorizația și acordul de mediu; autorizația de gospodărire a apelor; 
avizul/autorizația de prevenire și stingere a incendiilor; 
 întocmirea listei de documente pentru obținerea autorizației de mediu; 
 completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu. 
Elaborarea și desfăşurarea programului de audit intern privind mediul. 
Planificarea și evaluarea auditului intern: înregistrarea, măsurarea și 
evaluarea observațiilor, stabilirea acțiunilor corective/preventive, suprave-
gherea implementării acțiunilor corective; supravegherea activităţii pentru 
prevenirea efectelor provocate de situaţiile de urgenţă. 
Aspectele de mediu: identificarea aspectelor de mediu (surse de poluare); 
cartografierea impactului de mediu. 
Programul de management de mediu: stabilirea obiectivelor de mediu; 
întocmirea documentației de management de mediu; crearea și gestionarea 
pe termen mediu și lung a unei baze de date.  
Planul de monitorizare a factorilor de mediu: înregistrările de mediu; 
etapizarea monitorizării permanente. 
Evaluarea riscului și prevenirea efectelor în cazul accidentelor de 
mediu: planul de măsuri de prim ajutor în cazul unui accident de mediu; 
planul de prevenire a poluării accidentale; programul de instruire. 
Elaborarea rapoartelor și raportarea activităţii de mediu: comunicare  
internă și externă, raportarea în cadrul companiei, raportarea către autoritățile 
publice (lunare, semestriale, anuale). 
Sustenabilitatea: avantajele sustenabilității, investițiile “verzi”. 
Instrumente ale Performanţei de Mediu: EMAS; etichetarea ecologică; 
cerințe și obligații privind ISO 14001. 
Noi modificări legislative privind Fondul de mediu: raportarea, acte, avize 
şi declaraţii; obligaţii suplimentare privind fondul de mediu: situaţii, procente şi 
metode de calcul pentru obligaţiile către fondul de mediu.  
 

 

Evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor publice şi private 
conform Legii nr.292/2018; procedura de evaluare, evaluarea adecvată 
asupra ariilor protejate de interes comunitar, conservarea habitatelor 
naturale, a florei, a faunei, evaluarea emisiilor industriale şi evaluarea 
pericolelor de accident major, care implică şi substanțe periculoase. 
Reducerea riscurilor de poluare; corectarea politicilor de mediu.  
Infracţiunile de mediu reglementate de legile speciale; Directiva 
2008/99/CE privind protecţia mediului vs. dreptul penal. 
Controlul activităţii de mediu, sancţiuni şi contravenţii; răspunderea 
juridică; activitatea de control şi inspecţie; conţinutul procesului verbal de 
constatare şi sancţionare a contravenţiei; căile de atac ale procesului verbal. 
Aplicaţii practice privind: strategia de mediu, elaborarea programului de 
mediu, elaborare proiecte de mediu. 
OBLIGAȚII LEGALE ÎN LEGATURĂ CU NOUL SEDIU AL MATERIEI: 
OMM nr. 233/2019 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului 
privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme.  
OMM nr. 149/2019 pentru  modificarea şi completarea Metodologiei de calcul 
al contribuțiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu; 
Legea nr.31/2019 privind aprobarea OUG nr. 74/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor etc. 
OMM nr.1271/2018 procedura şi criteriile de înregistrare a operatorilor 
colectori autorizați care preiau prin achiziție deşeuri de ambalaje de la 
populație, de la locul de generare a acestora; 
OMM nr.1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare 
anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care 
implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului; 
Ordin nr.598/2018 privind listele cu unităţile administrativ-teritoriale în urma 
încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările; 
Ordin nr.657/2018 zonele de protecţie pentru punctele fixe de măsurare a 
calităţii aerului, din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului; 
HG nr. 280/ 2018 pentru modificarea H.G. nr. 616/2015 privind finanţarea din 
bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale; Ordinul nr.739/2017; 
HG nr. 942/2017 pentru aprobarea PNGD;  
Ordinul nr.1116/2017 privind Ghidul de finanțare a Programului privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi 2017-2019; 
Directiva (UE) 2018/350 a CE privind evaluarea riscurilor pentru mediu 
determinate de organismele modificate genetic; 
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 – 2.450 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:  Mihaela FULGA 0753 025 982 

021.311.71.01, 0234.313.320  
e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, 
eag.bucuresti@gmail.com 

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 15 IULIE 2019   
în limita locurilor disponibil 
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