
 	  

ANUNȚĂ începerea  CURSULUI DE SPECIALIZARE  ” SPECIALIST ÎN 
MANAGEMENTUL DEȘEURILOR“  cod COR 325713, în data de 21 august 2014 

 

Curriculumul programului include modulele: 
Competențe cheie;  Asigurarea calităţii activităţii de 
management al deşeurilor; Planificarea activităţii 
de management al deşeurilor; Instruirea 
personalului implicat în managementul deşeurilor; 
Organizarea activităţilor specifice managementului 
deşeurilor; Evaluarea activităţii de management al 
deşeurilor; Raportarea rezultatelor privind 
managementul deşeurilor 
Durata:  60 ore de formare. 

Scopul programului – Dezvoltarea 
competențelor profesionale conform 
standardului ocupațional, pentru specialist în 
managementul deșeurilor.  

Autorizat          	  

CURSUL se adresează tuturor persoanelor 
cu studii superioare care sunt interesate să 
dobândească calitatea de specialist în 
managementul deșeurilor.  

În urma evaluării se acordă CERTIFICAT DE 
ABSOLVIRE, recunoscut de către Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice și Ministeul Educații 
Naționale.  

Certificatul are aplicabilitate și în domeniul 
ocupațional ”Administrație și servicii 
publice”.  

De ce acest curs ? În 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 și 
transport deșeuri „au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să 
urmarească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această 
obligație unei terțe persoane”. Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie să 
fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii 
unor cursuri de specialitate”.  

TAXA DE INSTRUIRE:500 LEI (fara TVA) *Taxa include: suportul de curs si materiale 
auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare,  taxa examen  A.N.C  (fost C.N.F.P.A.). 

 

Date de contact : 

SC Alcomtur SRL, 200 409 Craiova, strada Unirii 
nr.26 Telefon/Fax: 0351 401 692,  

Persoană de contact: Trușcă Răducu 0761689179   

e-mail alcomtur@yahoo.com.  

Numai pentru această sesiune : la un grup de 5 persoane, acordăm o gratuitate !!!! 


