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Consultanţă de mediu: 
externalizare serviciu de 
mediu sau specializarea 
unui angajat.



Într-o economie cu cerinţe din ce în ce mai 
sofisticate și cu standarde înalte de calitate, 
serviciile de consultanţă de mediu sunt 
obligate să ţină pasul cu nevoile companiilor 
client din industrie, servicii, agricultură sau 
construcţii.

(3)Deţinătorii/Producătorii de deşeuri 
persoane juridice, comercianţii, precum şi 
operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) au 
obligaţia să desemneze o persoană din rândul 
angajaţilor proprii care să urmărească şi să 
asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de 
prezenta lege sau să delege această obligaţie 
unei terţe persoane. (4) Persoanele 
desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie 
instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, 
inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a 
absolvirii unor cursuri de specialitate.

Legea 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, art. 22, alin (3)si (4): 

Constrângerea:

EPMC Consulting 
oferă ambele soluții:

Opțiuni:

externalizare
serviciu de mediu 

specializarea 
unui angajat

Varianta 1: Curs Specialist 
managementul deşeurilor

Varianta 2: Consultanță în protecţia 
mediului pentru companii şi instituţii 
publice prin serviciul FLEXIBIL GREEN



Curs Specialist 
managementul 
deşeurilor.

Scopul cursului este de a oferi 
participanților cunostințe practice în 
domeniul gestionării deșeurilor și, 
de asemenea, de a găsi împreună 
soluții la problemele specifice 
domeniului fiecăruia de activitate, 
astfel încât companiile reprezentate 
de aceștia să funcționeze corect și 
în conformitate cu cadrul legal.

Cursul se adresează tuturor 
entităților generatoare de deșeuri, 
persoane juridice, comercianți și 
operatori economici cu activităţi 
productive, organizații sau persoane 
care au ca obiect de activitate sau 
responsabilitate în gestiunea 
diferitelor tipuri de deșeuri.

Cursul este structurat conform 
noilor cerințe privind formarea 
profesională a adulților, care impun 
o tehnică de învățare bazată pe 
foarte multe aplicații practice, 
pentru o corectă ințelegere și 
aplicare a informațiilor teoretice. 
Cursul se finalizează cu examen şi 
certificare ANC: Specialist 
managementul deşeurilor.

Varianta 1: 

Costul cursului: 500 lei. 
4 zile, 4 module a câte 
4 ore.



SPECIALIST
MANAGEMENTUL DEŞEURILOR

Ziua 1 
Noţiuni de bază privind deşeurile: concept, 
generare, încadrare.

9.00-10.45

Cadrul legislativ european şi naţional privind 
deşeurile. Lista Europeană a Deşeurilor.

11.00-13.00

Documentele strategice privind managementul 
deşeurilor. Principiile fundamentale ale 
managementului deşeurilor.

11.00-13.00

Metode şi tehnologii de gestionare a deşeurilor: 
colectare, transport, tratare, eliminare.

11.00-13.00

10.45-11.00

12.30-13.30

15.15-15.30

Sesiunea I

Sesiunea II

Sesiunea III

Sesiunea IV

Pauză

Pauză

Pauză

Ziua 2 
Obligaţiile agenţilor economici privind gestionarea 
deşeurilor. Evidenţa gestiunii deşeurilor.

9.00-10.45

Fişa tehnică a deşeului. Caracterizarea 
deşeurilor: compoziţie, periculozitate.

11.00-13.00

Prevederi legale şi metodologia de raportare a 
datelor privind deşeurile, pe categorii de 
deşeuri: ambalaje, DEEE, VSU.

11.00-13.00

Prevederi legale şi metodologia de raportare a 
datelor privind deşeurile, pe categorii de deşeuri: 
anvelope, uleiuri, baterii/acumulatori.

11.00-13.00

10.45-11.00

12.30-13.30

15.15-15.30

Sesiunea I

Sesiunea II

Sesiunea III

Sesiunea IV

Pauză

Pauză

Pauză

AGENDĂ CURS 



SPECIALIST
MANAGEMENTUL DEŞEURILOR

Ziua 3
Activitatea de management al deşeurilor într-o 
organizaţie.

9.00-10.45

Identificarea activităţilor de gestionare a 
deşeurilor în organizatie.

11.00-13.00

Documentele de transport ale deşeurilor 
generate în cadrul organizatiei.

11.00-13.00

Obligaţii de raportare a datelor privind deşeurile.11.00-13.00

10.45-11.00

12.30-13.30

15.15-15.30

Sesiunea I

Sesiunea II

Sesiunea III

Sesiunea IV

Pauză

Pauză

Pauză

Ziua 4
Chestionarele statistice privind deşeurile. 
Utilizarea Sistemului Integrat de Mediu (SIM).

9.00-10.45

Obligaţii de plată la Fondul pentru Mediu – 
modul de calcul al taxelor referitoare la deşeuri.

11.00-13.00

Autorizarea din punct de vedere al protecţiei 
mediului a activităţilor de gestionare a deşeurilor.

11.00-13.00

Agenţii economici / autorităţile cu care 
organizaţia interacţionează în domeniul 
gestionării deşeurilor generate.

11.00-13.00

10.45-11.00

12.30-13.30

15.15-15.30

Sesiunea I

Sesiunea II

Sesiunea III

Sesiunea IV

Pauză

Pauză

Pauză

AGENDĂ CURS 



Cu o experienţă de peste 10 ani în 
domeniul gestionării deşeurilor, 
substanţelor chimice, solului şi 
subsolului în cadrul autorităţilor 
judeţene şi regionale de mediu din 
Cluj-Napoca, Adriana este în cadrul 
EPMC Consulting, de peste 4 ani, 
expertul de mediu specializat în 
managementul deşeurilor, fiind 
certificată ca responsabil de mediu şi 
specialist în gestionarea deşeurilor.

Este formator certificat din 2012, în domeniul 
gestionării deşeurilor, participând la instruirea 
a peste 150 de persoane din cadrul instituţiilor 
publice, ONG-urilor sau operatorilor economici 
care activează sau au responsabilităţi în 
domeniul gestionării deşeurilor.
Adriana este inginer chimist de profesie, 
absolvent al Facultătii de chimie şi chimie 
industrială din cadrul Universităţii 
Babes-Bolyai, având o experienţă de 11 ani în 
domeniul cercetării chimice în cadrul 
Institutului de chimie „Raluca Ripan” din Cluj 
Napoca. Intre 2004 – 2011 şi-a desfăşurat 
activitatea ca şi consilier în cadrul Agenţiei 
judeţene şi apoi Regionale de protecţia 
mediului Cluj Napoca, formându-se ca expert 
in gestionarea deseurilor, substanţelor 
chimice, contaminarea solului şi subsolului, 
dezvoltând o înţelegere profundă a legislaţiei 
naţionale şi comunitare, a politicilor de mediu 
privind deşeurile, tendinţelor viitoare în acest 
domeniu dar şi dezvoltarea unei „priviri” critice 
asupra  modului  în care se desfăşoară 
activităţile de gestionare a deşeurilor, 
substanţelor chimice, solului şi subsolului în 
România. 

Din 2011, Adriana îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul SC EPMC 
Consulting SRL ca expert de mediu, 
în special în cadrul contractelor de 
Asistenţă tehnică pentru 
implementarea a Sistemelor de 
Management Integrat al Deşeurilor 
din opt judete, dar şi la elaborarea 
studiilor de mediu şi a documentaţiilor 
pentru obţinerea actelor de 
reglementare din domeniul protecţiei 
mediului şi gospodăririi apelor. 

Adriana Bocian 
FORMATOR



Consultanţă în protecţia 
mediului pentru companii 
şi instituţii publice prin 
serviciul FLEXIBIL GREEN

EPMC Consulting Cluj-Napoca 
lanseaza Abonamentul FLEXIBIL 
GREEN - Servicii de consultanţă 
protecţia mediului dedicate IMM-urilor 
şi institutiilor publice. 

Externalizarea obligatiilor specifice 
de mediu devine o solutie potrivită 
pentru orice companie şi institutie, 
indiferent de numarul de angajaţi, 
prin serviciul FLEXIBIL GREEN, ce 
oferă  consultanţă de tip abonament, 
personalizat de către organizaţiile 
client după propriile nevoi.

Abonamentele pot fi configurate în 
funcţie de nevoile companiei client. 
Abonamentele complexe care 
reunesc 3 sau mai multe servicii vor 
beneficia de discounturi 
personalizate tipului de activitate 
desfăşurate de compania client şi vor 
ţine cont de dimensiunea afacerii şi 
complexitatea activităţilor economice 
desfăşurate. 

Varianta 2: 

Abonament începând 
de la 50 euro/lună + TVA.



CONSULTANŢĂ 
PROTECŢIA MEDIULUI

TIPURI DE SERVICII 

Consultanţă şi suport în raportarea 
informaţiilor si datelor către autorităţile 
de mediu

Raportările cantităţilor de deşeuri

Evaluarea contractelor serviciilor de 
salubrizare, reciclare, valorificare

Transportul deseurilor - intocmirea 
documentelor de aprobare Anexa 1

Consultanţă generală de mediu 
pentru activitatea desfasurată în 
orice etapă a investiţiei (1 zi 
lucratoare). Dacă compania se afla 
în alt oraş decat Cluj-Napoca se vor 
adăuga costuri de transport/cazare 
proporţionale, distanţa şi durata 
deplasării

PROTECȚIA MEDIULUI.
50 euro

50 euro

50 euro

50 euro

100 euro/zi

Raportarea PIC

Raportarea REACH

Raportarea POPs  

Categoria FLEXIBIL 
PRO

100 euro

150 euro

100 euro

Registrul integrat IPPC

Registrul EPRTR

Inventarul anual de emisii

Categoria FLEXIBIL 
ADVANCE

300 euro

300 euro

300 euro

Raportarea GES (gaze cu efect 
de seră)

300 euro

Chestionare statistice anuale PRODDES

Chestionare statistice anuale MUN

Chestionare statistice anuale TRAT

Chestionare statistice anuale COLECTARE   

Chestionare statistice anuale NAMOL

Raportarea privind PCB

Categoria FLEXIBIL 
BASIC+

150 euro

150 euro

150 euro

150 euro

150 euro

100 euro

Raportarea cantităţilor de ambalaje 
la ANPM/APM

Raportarea cantităţilor DEEE

Declaraţii la Fondul de mediu

Raportarea privind uleiurile uzate 

Raportarea privind anvelopele

Raportarea privind bateriile

Categoria FLEXIBIL 
BASIC

150 euro

150 euro

100 euro

100 euro

100 euro

100 euro



WWW.EPMC.RO

Str. Cometei, nr. 42A, Ap. 2
CP 400493, Cluj Napoca, România
Tel./Fax: 0264 411894
office@epmc.ro

EPMC ESTE CERTIFICATĂ

Pentru a fi contactat de un 
reprezentant EPMC Consulting, 
trimiteţi-ne un mesaj 
pe adresa de e-mail: office@epmc.ro 
sau sunaţi la numărul de telefon: 
0264.411.894.

Pentru întreaga gamă de servicii 
a departamentului protecţia 
mediului, accesaţi: 
http://www.epmc.ro/consulting/
servicii-protectia-mediului-3.html 

de către Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor (poziţia 172 în Registrul naţional 
al elaboratorilor de studii privind protecţia 
mediului şi certificatul de atestare nr. 
119/2014) pentru realizarea următoarelor 
documentaţii:

RM - raport de mediu;

RIM - raport la studiu de evaluare a impactului 
asupra mediului;

BM - bilanţ de mediu de nivel I şi de nivel II;

RA - raport de amplasament;

EA - studiu de evaluare adecvată;

Întocmirea studiilor de gospodărire a apelor;

Elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea 
avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor.

Proiecte de biodiversitate

Audit de mediu


