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Scopul cursului: Cursul se adreseaza agentilor economici care genereaza deseuri si 

are ca scop instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deseurilor din cadrul 

firmei, astfel incat sa se asigure indeplinirea obligatiilor legale in domeniul gestionarii 

deseurilor.  

Continutul cursului  

Modulul 1: Legislatia în domeniul deseurilor 

(3 ore – 2, 5 ore pregătire teoretică, 30 min. de aplicatii practice)  

 Legislatia europeana si naionala în domeniul deseurilor ;  

 Responsabilitatea extinsa a producatorului/importatorului;  

 Conformarea cu cerintele legale aplicabile: codificarea conform Catalogu;ui 

European al Deseurilor, evidenta deseurilor conform HG 856/2012, formulare 

de transport, declaratii uleiuri uzate, taxa pe ambalaje, declaratia de mediu  

Modulul 2: Clasificarea deseurilor si modalităti de gestionare 

(2 ore – 1, 5 ore de instruire teoretică, 30 min. de aplicatii practice) 

 Tipuri de deseuri, modalitătilor de clasificare si valorificare;  

 Modalitătilor de gestionare corectă a deseurilor pe categorii (deseuri de 

ambalaje, deseuri menajere, metale, plastic, lemn, uleiuri uzate, cauciucuri, 

baterii, deseuri periculoase); 

 Cerinte speciale pentru DEEE  

 Gestionarea performantă a deseurilor într-o întreprindere. 

Modulul 3: Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.  

(2 ore – 1 ora instruire teoretică, 30 in studiu de caz, 30 min discutii libere) 

Obiective generale: 

 Tipuri de ambalaje utilizate in industrie si comert  

 Taxa de mediu si componentele sale  

 Raportarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje 

  

CURS DE PREGATIRE  

“RESPONSABIL CU GESTIONAREA DESEURILOR”  
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Competente, cunostinte si deprinderi 

La final cursului, participantii vor fi capabili: 

 sa identifice legislatia natională si Europeană în domeniul deseurilor; 

 sa inteleagă importanta cerintelor legislative si problemele ce deriva din 

neaplicarea acestora; 

 sa se conformeze cu cerintele legale aplicabile din domeniul gestionarii 

deseurilor;   

 sa identifice modalitatile de implementare a cerintelor legale în functie de 

activitătile specifice desfasurate de întreprindere; 

 sa înteleaga modalitătile de clasificare pe tipuri de deseuri conform cerintelor 

legale; 

 sa înteleaga modalitatea corecta de gestionare a deseurilor, inclusiv a 

deseurilor periculoase, în functie de specificul activitătii; 

 sa aplice cerintele legale legate de gestionarea ambalajelor; 

 sa stabileasca planuri corecte de selectie si fluxuri de eliminare ale deseurilor, 

inclusiv valorificare internă; 

 sa stabileasca sarcini si responsabilitati în vederea unei gestionarii performante 

a deseurilor în întreprindere. 

 

Taxe si Conditii   

 

Cusrul este realizat in doua zile , 5 ore pe zi.  

Minimum 15 cursanti; Taxa: 550 lei/persoana fara TVA  

Se ofera: Suport de curs pe hartie si CD + Diploma de participare cu Anexa descriptiva 
a competentelor dobandite + coffee break si gustare de pranz.   

Fiecare participant este rugat sa aduca la curs doua tipuri de deseuri rezultate din 
activitatea proprie.  
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Despre Trainer 

Dna Aida Szilagyi – este de formatie inginer chimist si detine o 

experienta de 15 ani in domeniul managementului de mediu si 

al dezvoltarii durabile, in decursul timpului a oferit expertiza 

sa in numeroase proiecte realizate in sectorul industrial si in 

sectorul public. Aida Szilagyi activeaza ca Expert de Mediu, 

Senior Project Manager si Formator, detinand o experienta 

importanta ca formator pentru o serie de cursuri certificate 

(“Manager al Sistemelor de Management de Mediu”, “Auditor 

Extern”) fiind deasemenea un Trainer recunoscut in  programe 

de instruire interne si internationale promovate de organizatii 

internationale (UNIDO, UNEP) precum “Eficienta Resurselor si 

Productie Curata”, “Responsabil Gestionarea Deseurilor”, Ecodesign si “Ecoinovare”. 

Metodele moderne de educatie precum si conceptele actuale care sprijina tranzitia 

catre o economie verde si pe care le utilizeaza in programele de instruire dar si 

conectarea continua cu realitatea si asteptarile grupurilor tinta, ii confera 

fundamentul si expertiza necesara pentru realizarea unor proiecte de eficientizare si 

programe de instruire de inalta calitate. 

Dintre cele mai relevante proiecte amintim:"Programul pentru dezvoltarea durabilă a 

companiilor din România, cu orientare spre cresterea expertizei nationale în 

domeniile Productie Curată si Responsabilitate Socială Corporatistă în sectorul 

turistic” desfasurat sub egida UNIDO intre anii 2008, proiectul POSDRU “Imbunatatirea 

abilitatilor de implementare a conceptelor de dezvoltare durabila” in care a fost 

Project Mnager si Lector, expert in Ecodesign in proiectul Danube Pie al Enterprise 

Europe Network, Expert in proiectul Medgren care a avut ca obiectiv sprijinirea 

companiilor pentru a utiliza eficient materialele si pentru a preveni aparitia 

deseurilor, ESQA Trainer in proiectul Leonardo da Vinci “Leaderi in sustenabilitate”, 

etc. Dna Szilagyi este Expert International al UNIDO si a contribuit in aceasta calitate 

la implementarea Programele Nationale pentru Productie Curata in tari precum 

Albania, Moldova si alte tari din Estul Europei, Cauzaz si Asia Centrala.    

In 2010 Dna Szilagyi a fondat organizatia non profit Centrul Naţional pentru Producţie 

şi Consum Durabil în România, a carei presedinte este si in prezent Organizaţia este 

membra a Retelei Globale RECP Net (www.recp.net.org), care are ca principal 

obiectiv promovarea productiei si consumului durabil prin aplicarea tehnicilor, 

metodelor si solutiilor ecoinovative.   
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