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Bazându-ne pe experiența EPMC 

Consulting în domeniul consultanței 

privind protecția mediului și 

gospodărirea apelor şi pe experiența 

practică în managementul deșeurilor 

a lectorilor noștri, am construit acest 

curs ca pe o formă de conștientizare 

a necesității  gestionării corecte a 

deșeurilor.

Scopul cursului este de a oferi 

participanților cunostințe 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 activitate 

productivă sau organizații sau 

persoane care au ca obiect de 

activitate sau responsabilitate 

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. 

Despre curs

Adriana Bocian
EXPERT DE MEDIU

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 companiei, de peste 4 ani, expertul de 

mediu specializat în managementul deşeurilor, fiind certificată 

ca responsabil de mediu şi specialist în gestionarea deşeurilor.

Adriana este inginer chimist de profesie, absolvent al Facultătii de 

chimie şi chimie industrială din cadrul Universitătii 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 judeţe, 

dar şi la elaborarea studiilor de mediu şi a documentaţiilor pentru 

obţinerea actelor de reglementare din domeniul protecţiei 

mediului şi gospodăririi apelor. 

Totodată, formator certificat din 2012, este trainer 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.



Noţiuni de bază privind deşeurile: 
concept, generare, încadrare

Pauza  10.45-11:00
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ZIUA 2

9.00-10.45   Sesiunea I  

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

Pauza 13.00-13.30

11.00-13.00   Sesiunea II 

Documentele strategice privind 
managementul deşeurilor. Principiile 
fundamentale ale managementului 
deşeurilor

Pauza  15.15-15.30

13.30 – 15.15   Sesiunea III 

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

15.30 – 17.30 Sesiunea IV 

Obligaţiile agenţilor economici 
privind gestionarea deşeurilor. 
Evidenţa gestiunii deşeurilor

Pauza  10.45-11:00

9.00-10.45    Sesiunea V

Fişa tehnică a deşeului. 
Caracterizarea deşeurilor: 
compoziţie, periculozitate

Pauza 13.00-13.30

11.00-13.00 Sesiunea VI

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

Pauza  15.15-15.30

13.30 – 15.15   Sesiunea VII 

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

15.30 – 17.30 Sesiunea VIII 



Activitatea de management al 
deşeurilor într-o organizaţie

Pauza  10.45-11:00

9.00-10.45    Sesiunea IX

Identificarea activităţilor de 
gestionare a deşeurilor în 
organizatie

Pauza 13.00-13.30

11.00-13.00 Sesiunea X

Documentele de transport ale 
deşeurilor generate în cadrul 
organizatie

Pauza  15.15-15.30

13.30 – 15.15  Sesiunea XI

Obligaţii de raportare a datelor 
privind deşeurile

15.30 – 17.30 Sesiunea XII

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

Pauza  10.45-11:00

9.00-10.45    Sesiunea XIII 

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

Pauza 13.00-13.30

11.00-13.00 Sesiunea IVX

Autorizarea din punct de vedere al 
protecţiei mediului a activitatilor de 
gestionare a deşeurilor

Pauza  15.15-15.30

13.30 – 15.15  Sesiunea XV

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

15.30 – 17.30 Sesiunea XVI
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