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Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș 
vă oferă posibilitatea de a participa la cursurile de formare profesională GRATUITE organizate în cadrul 

proiectului POCU/464/3/12/128203 “Smart Jobs – Competitivitate prin specializare inteligentă”  

 

RESPONSABIL DE MEDIU 
 

Tipul cursului: curs de perfecționare 

Durata cursului:  50 ore 

Condiții de participare: minim liceu 

 
Cursul se adresează angajaților care doresc sa își aprofundeze cunoștințele sau să dezvolte noi 
competențe în domeniul  protecției mediului, gestionării deșeurilor, dezvoltării durabile, gestionării 
eficiente a resurselor și al promovării unei creșteri economice sustenabile, bazată pe emisii de carbon 
scăzute și pe consolidarea capacității de a rezista la efectele schimbărilor climatice. 
 
COMPETENȚE DOBÂNDITE 

- Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului 
- Aplicarea prevederilor legale privind un mediu sănătos, securitate în muncă și în domeniul 

situațiilor de urgență 
- Aplicarea procedurilor de calitate 
- Coordonarea procesului de instruire în domeniul mediului 
- Gestionarea actelor normative de mediu 
- Elaborarea programului de management de mediu 
- Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu 
- Monitorizarea factorilor de mediu 
- Realizarea auditului intern 
- Elaborarea programului de audit intern 
- Supravegherea activității de pregătire pentru situațiile de urgență 
- Întocmirea documentației de management de mediu 
- Raportarea activității de mediu 

 
Cursul este autorizat prin Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), urmând a se finaliza prin 
eliberarea unui certificat de absolvire cu recunoaștere națională, emis sub egida Ministerului Muncii 
și al Ministerului Educației.  
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IMPORTANT 
 
In legătură cu participarea la acest curs atragem atenția tuturor operatorilor economici asupra faptului 
că, 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 de deșeuri au 
obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure 
îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe 
persoane”.  Conform alin. 4 “Persoanele desemnate, prevăzute la alin. 3,  trebuie sa fie instruite în 
domeniul gestiunii deșeurilor, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Nedesemnarea unei 
persoane cf. art. 22, alin.3, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 
30.000 lei! 
 
Perioada exactă de desfășurare a cursului se va comunica ulterior. Vor fi respectate toate 
reglementările legale și măsurile de protecție impuse de autoritățile competente, pentru desfășurarea 
activităților de formare profesională în condiții de siguranță. 
 
Pentru a verifica daca vă încadrați în condițiile de eligibilitate pentru participarea la activitățile 
proiectului, vă rugam să consultați și documentul Condiții de înscriere. Alte detalii despre proiect se 
regăsesc pe pagina de internet a Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș 
http://www.cciams.ro/  secțiunea Proiecte http://www.cciams.ro/smart-jobs-competitivitate-prin-
specializare-inteligenta/  
 
In măsura în care sunteți interesați să participați la oricare dintre activitățile proiectului, vă rugăm să 
completați și să transmiteți Formularul  de  exprimare  a  interesului la Camera de Comerț și Industrie 
a Județului Mureș, str. Primăriei, nr. 1, 540026 TÎRGU MUREȘ, jud. Mureș, Telefon 0265269218, Fax 
0265269219, E-mail office@cciams.ro  
 
În cel mai scurt timp posibil, veți fi contactat de un expert pentru verificarea încadrării în condițiile de 
eligibilitate pentru participarea la activitățile proiectului. 
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