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CINE SUNTEM NOI?

S.C. MISO SRL a fost înfiinţată în anul 2003, la finele aceluiasi an urmând a fi abilitată de
Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei să presteze servicii în domeniul protecţiei muncii
si reautorizata in 2007 in baza noii legislatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Permanent am fost într-o campanie de instruire şi perfecţionare pentru a face faţă cerinţelor noii
legislaţii a Uniunii Europene în acest domeniu de activitate.
In plus fata de serviciile de securitate si sanatate in munca MISO ofera si servicii de consultanta in
vederea implementarii sistemelor de management (calitate, mediu, securitate si sanatate in
munca), servicii de curatenie, PSI.
Pana la aceasta data MISO a executat studii de evaluare a factorilor de risc profesional la peste
500 de agenti economici din Romania.
In prezent se presteaza servicii externe de prevenire si protectie la peste 300 de societati
comerciale din zona Olteniei, cu care societatea noastra are contracte de colaborare in derulare.
MISO dispune de personal specializat Coordonator Securitate și Sănătate în Muncă în Șantiere
Temporare sau Mobile, prestând servicii de coordonare SSM în faza de execuție a șantierelor
unor hypermarket-uri și construcții de anvergură din zona Olteniei, în conformitate cu prevederile
HG Nr.300/2006.
Incepand cu Ianuarie 2007, MISO a devenit furnizor de formare profesionala a adultilor autorizat
de D.M.P.S. Dolj, organizand cursuri în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, extinzând până
în prezent gama de cursuri cu programe de formare în domeniul Situațiilor de Urgență, și
Resurselor Umane, pana la acest moment cursând peste 1500 de persoane.
Punând accent pe calitatea serviciilor, am proiectat, implementat un sistem de management al
calităţii serviciilor noastre şi în anul 2006 am obţinut Certificarea ISO9001:2001, iar în anul 2010
MISO a fost recertificată în conformitate cu standardul ISO9001:2008.
SC MISO SRL este implicată direct în dezvoltarea acestui domeniu de activitate prin parteneriatul
într-un proiect de cercetare, precum și prin proiectele depuse și implementate pentru dezvoltarea
resurselor umane din județul Dolj în domeniul securității și sănătății în muncă, al situațiilor de
urgență și al resurselor umane.
De asemenea suntem membrii unor prestigioase ONG-uri de profil – Asociația Română pentru
Securitate și Sănătate în Muncă și Uniunea Coordonatorilor de Securitate și Sănătate în Muncă
Membru fondator U.C.S.S.M.R.
din România, fondatori ai filialei ARSSM Oltenia. Membru A.R.S.S.M.
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DE CE DISPUNEM
PENTRU ASIGURAREA
SERVICIILOR DE
CALITATE?

SERVICII CERTIFICATE CONFORM STANDARD DE CALITATE ISO 9001:2008
MISO a adoptat o politică de îmbunătățire continuă a serviciilor oferite clienților săi, implementând
și menținând un Sistem de Management al Calității, certificat în conformitate cu prevederile SREN ISO 9001:2008.
Prin acest sistem, procesele MISO sunt ținute sub control, orientarea către client fiind una dintre
principalele obiective ale noastre, asigurând servicii eficiente, dovedite prin rezultate.

RESURSA UMANĂ
Echipa specialiștilor MISO este formată dintr-un număr de 15 experți în domeniul securității și
sănătății în muncă cu vechime în acest domeniu de activitate între 5 și 20 ani.
Experții noștri au o formare completă și competențe certificate în domeniul securității și sănătății în
muncă, cinci dintre aceștia având și cursuri post-universitare SSM și un expert având studii
doctorale.
De asemenea formarea profesională continuă a experților noștri nu s-a limitat doar la accesarea
programelor de formare organizate în România, accesând programe de formare organizate de
prestigioasa organizație internațională IOSH

(Institute of Occupational Safety and Health),

Middlesex University și Greenwich University din Marea Britanie, având persoane certificate cu
competențe în International Risk Assessment și IOSH Managing Safely, precum si in domeniile
Igienei Industriale și Ergonomiei .

RESURSA MATERIALĂ
Pentru asigurarea serviciilor la un înalt nivel calitativ, MISO a investit continuu în baza materială
prin achiziționarea de autoturisme prin care se asigură deplasarea experților noștri la Beneficiari,
sigur și în timp util, și investițiile în sediul modern dotat cu echipamente IT de ultimă generație
(calculatoare, laptop-uri, table interactive, videoproiectoare, acces internet, licențe software, site
web, etc.) pentru desfășurarea activităților în domeniul SSM într-un mod eficient și operativ cu un
grad ridicat de calitate.
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SERVICIILE PE CARE LE
OFERIM ÎN DOMENIUL
SECURITĂȚII ȘI
SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

1.EVALUAREA FACTORILOR DE RISC PROFESIONAL

Întocmirea Studiului de evaluare a factorilor de risc profesional conform unei metode de evaluare
prin intermediul căreia sunt identificate și evaluate riscurile de accidentare și îmbolnăvire
profesională având în vedere cele patru componente ale sistemului de muncă: executant, mijloace
de productie, sarcină de munca și mediul de muncă, urmând ca acestea să fie ierarhizate funcție
de nivelul de risc și stabilite măsuri de prevenire a lor, pentru fiecare loc de muncă din cadrul
societății dumneavoastră.

2.SERVICII EXTERNE DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
MISO asigură servicii complete în scopul organizării activităţilor de securitate şi sănătate în muncă
ale Beneficiarilor săi, oferind atât toate elementele informative de sprijin, cât şi acordarea de
asistenţă tehnică de specialitate la executarea tuturor activităţilor necesare pentru organizarea în
conformitate cu legea a activităţiilor obligatorii de securitate şi sănătate în muncă.
Pachetul de servicii lunare oferite Beneficiarilor săi, de către SC MISO SRL constă în:
 Organizerea activității de securitate şi sănătate în muncă în cadrul societăţii Beneficiarului.
 Asigurarea efectuării instruirii introductiv generale de securitate şi sănătate în muncă personalului nou
angajat al societăţii beneficiare, iar după examinarea şi testarea acestora eliberează fişa individuală de
instruire (tip) angajaţilor Beneficiarului.
 Asigurarea tematicii instruirii la locul de muncă şi celei periodice pentru toate locurile de muncă ale
Beneficiarului.
 Asigurarea informării şi acordarea de consultanţă persoanelor desemnate privind instruirea lucrătorilor
Beneficiarului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Coordonează şi controlează activitatea de
informare şi instruire din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pe care o întreprind
conducătorii locurilor de muncă.
 Instruirea, testarea şi examinarea pe linie de securitate în muncă a personalului stabilit şi comunicat în
scris de către Beneficiar, pentru anumite funcţii şi meserii specifice societăţii (şef echipă, şef formaţie,
maiştrii, şef punct de lucru, mecanic la utilaje de mica mecanizare, electricieni, legatori de sarcină);
facând parte din comisia Beneficiarului care eliberează decizii şi autorizaţii interne nominale, semnate de
conducerea Beneficiarului, supervizând testarea tuturor salariaţilor de la locurile de muncă.
 Analizarea nivelului cunoştinţelor angajaţilor Beneficiarului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
propune acestuia măsuri de îmbunătăţire a situaţiei constatate, atunci când este cazul.

 Elaborarea instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă la locurile de muncă ale Beneficiarului.
 Ţinerea evidenţei accidentelor de muncă şi bolilor profesionale ale Beneficiarului în registrele speciale
ale acestuia.
 Întocmirea rapoartelor necesare autorităţilor competente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în
numele Beneficiarului.
 Participarea la stabilirea pentru lucrătorii Beneficiarului, prin fişa postului, a atribuţiilor şi răspunderilor ce
le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform funcţiilor exercitate.
 Stabilirea materialelor necesare informării şi instruirii lucrătorilor Beneficiarului (afişe, pliante, filme, etc.
cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă).
 Efectuarea controlului locurilor de muncă ale Beneficiarului cu privire la respectarea prevederilor în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 Asigurarea instruirii specifice a lucrătorilor ce aparţin altor societăţi comerciale care desfăşoară activităţi
temporare în societatea Beneficiarului, la solicitarea Beneficiarului,.
 La solicitarea Beneficiarului propune spre aprobare încă din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a
construcţiilor, a echipamentelor tehnice ale Beneficiarului, precum şi la elaborarea tehnologiilor de
fabricatie ale acestuia, soluţii conforme legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin a căror
aplicare să fie eliminate şi/sau diminuate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a
salariaţilor Beneficiarului şi a altor persoane participante la procesul de muncă.
 Prezentarea documentelor şi oferirea informațiilor solicitate de către inspectorii de muncă în timpul
controlului sau al cercetării accidentelor.
 Întocmirea şi propunerea spre aprobare Beneficiarului a Planul de prevenire şi protecţie.
 La solicitarea Beneficiarului, participă la verificarea, ce are loc periodic, dar nu la mai mult de un an,
privind încadrarea noxelor în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă, pe baza
măsurătorilor efectuate de către organisme abilitate şi propune măsuri tehnice şi organizatorice de
reducere a acestora acolo unde este cazul.
 Elaborarea şi propuneea spre aprobare Beneficiarului, a necesarului de dotare a personalului cu
echipamente individuale de protecţie; participă la recepţia mijloacelor de protectie colectivă şi a
echipamentelor tehnice înainte de punerea lor in funcţiune.
 Colaborarea cu serviciul medical al Beneficiarului pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor
profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc,
de îmbolnăvire profesională şi propunerea măsurilor de securitate corespunzătoare.
 Colaborarea cu serviciul medical al Beneficiarului în fundamentarea planului de prevenire şi protecţie,
inclusiv îmbunătăţirile din punct de vedere ergonomic al locurilor de muncă.
 La solicitarea Beneficiarului va întocmi “Convenţia pe line de Securitatea Muncii”, anexa la contractul
economic pe care îl va încheia Beneficiarul cu alţi agenti economici atunci când realizează lucrări în
comun.
 Stabilirea si ţinerea evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific.
 Informarea conducerii Beneficiarului cu privire la realizarea măsurilor stabilite de organele de control.
 Acordarea de consultanţă de specialitate în vederea îndeplinirii de către Beneficiar a tuturor obligaţiilor
ce îi revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform Legii 319/2006.

3.CERCETAREA ACCIDENTELOR CU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ
Prin specialiștii săi cu o vastă experiență în cercetarea accidentelor de muncă , MISO, acordă
consultanță pentru cercetarea accidentului cu incapacitate temporară de muncă si întocmirea
dosarului de cercetare, în conformitate cu Capitolul VI, Sectiunea 2-a din Legea Nr.319/2006 si
Capitolul VII, Sectiunea 2-a din H.G.Nr.1425/2006, modificată și completată prin H.G.Nr.955/2010.
4.COORDONARE ÎN MATERIE DE S.S.M. ÎN ŞANTIERE TEMPORARE ORI MOBILE
MISO asigură prin echipa sa de coordonatori în materie de securitate şi sănătate în muncă în
şantier, servicii de coordonare SSM în şantier în conformitate cu prevederile H.G. Nr.300-2006.
Coordonatorii MISO au experienţă dovedită în acest domeniu, MISO asigurând servicii de
coordonare SSM în faza de execuţie în şantiere de anvergură din Dolj şi România, precum
construcţii de hypermarket-uri, mall-uri, staţii şi depozite de carburanţi, centre universitare, etc.
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SERVICIILE PE CARE LE
OFERIM ÎN DOMENIUL
SITUAȚIILOR DE
URGENȚĂ

MISO asigură consultanță în scopul organizării activităţilor Beneficiarilor săi
în domeniul Situațiilor de Urgență, oferind atât toate elementele informative de
sprijin, cât şi acordarea de asistenţă tehnică de specialitate la executarea
activităţilor necesare pentru organizarea în conformitate cu legea a
activităţiilor obligatorii n domeniul Situațiilor de Urgență.

Consultanța lunară în domeniul Situațiilor de Urgență

asigurată de către SC MISO SRL

Beneficiarilor săi, constă în:
 Acordarea de consultanta privind elaborarea următoarelor acte de autoritate in domeniul
apararii

împotriva

incendiilor

conform

Normelor

Generale

De

Aparare

Împotriva

Incendiilor/2007:


dispoziţie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind
apararea împotriva incendiilor.



instrucţiuni de aparare împotriva incendiilor si atributii ale salariaţilor la locurile
de munca.



dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului.



dispoziţie privind organizarea instruirii personalului.



reguli si masuri de apaiare împotriva incendiilor la utilizarea manipularea,
transportul si depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale.



dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului dc specialitate cu
atributii in domeniul apararii împotriva incendiilor ,conform legii.



masuri speciale de aparare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare
sau secetoase.

 Instruirea salariaţilor in domeniul situatiilor de urgenta prin cuprinde urmatoarele lucrări:


decizie de efectuare a instructajelor pe linia situatiilor de urgenta,



tematica de efectuare a instructajului introductiv general,



material instructaj introductiv general.



test grila pentru instructajul introductiv general



tematica de efectuare a instructajului la locul de munca



test grila pentru instructajul la locul de munca.



tematici pentru instructajul periodic pe linia situatiilor de urgenta pentru
personalul muncitor si tehnico-administrativ.



test grila pentru verificarea cunoştinţelor acumulate pe linia situatiilor de urgenta
la instructajul periodic (la finele anului calendaristic).



efectuare instructaj introductiv general si completare fise individuala de instructaj
(tip) in domeniul situatiilor de urgenta.

 Verifică efectuarea instruirii la locul de muncă și a instruirilor periodice în domeniul situațiilor
de urgență.
 Efectueaza împreuna cu beneficiarul controale interne in domeniul situatiilor de urgenta –
trimestrial, si exerciţii de simulare a unor situatii de urgenta cu personalul salariat-semestrial.
 Întocmeşte rapoarte in urma controalelor efectuate si raportul anual privind evaluarea nivelului
de aparare împotriva incendiilor.
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CURS PRIM AJUTOR
MISO SRL Craiova, organizează Curs de prim ajutor, avizat de MMFPS - ITM Dolj, în
conformitate cu prevederile Legii Nr.319/2006, art.10 şi art.11, care stipuleaza că, pentru
categoriile profesionale expuse riscurilor de accidentare, aceste cursuri sunt obligatorii.
Legea 319/2006 – legea securitatii si sanatatii in munca, prevede:
ART. 10
(1) Angajatorul are următoarele obligaţii:
a) sa ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea
lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii , ţinând seama de alte
persoane prezente;
b) sa stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul
ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare şi pompieri.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze lucrătorii care aplica
măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor.
(3) Numărul lucrătorilor mentionati la alin. (2), instruirea lor şi echipamentul pus la dispoziţia acestora
trebuie sa fie adecvate mărimii şi/sau riscurilor specifice întreprinderii şi/sau unităţii.
ART. 11
(1) Angajatorul are următoarele obligaţii:
a) sa informeze, cat mai curând posibil, toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav şi
iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile luate ori care trebuie sa
fie luate pentru protecţia lor;
…….
(3) Angajatorul trebuie sa se asigure ca, în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate
sau a altor persoane, atunci când şeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toţi lucrătorii sunt
apţi sa aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de
care dispun, pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol.

Dacă te-ai aflat vreodată în situaţia de a primi sau de a acorda primul ajutor unei persoane,
cu siguranţă ştii cât de important este un curs de prim ajutor medical.
Primul ajutor este doar un ajutor temporar acordat în caz de urgenţă pentru salvarea vieţii,
prevenirea unor complicaţii ulterioare şi ameliorarea suferinţelor până în momentul în care un
serviciu medical adecvat poate să intervină.
Accidentele, rănirile şi bolile pot apărea pe neaşteptate. Ajutorul imediat depinde adesea de
membrii familiei, colegi sau trecători.
Având cunoştinte despre modul de acordare a primului ajutor, oricine poate fi de folos in
asemenea situatii.
Dar, în mod sigur, prevenirea este întotdeauna mai bună decat tratamentul!
Pentru a fi cu adevărat de ajutor victimei, în cazul unui accident, este important ca acest
ajutor să fie oferit corect. În caz contrar, acesta nu va avea niciun efect, sau va produce şi mai
mult rău.

Cursurile sunt predate de medici, atestati ca formatori de prim ajutor medical.
Spaţiile de desfăşurare a cursurilor sunt dotate ultramodern, dispunând de tehnologii
inovative şi interactive utilizate în formarea provesională.
Cursul conţine o parte teoretică dar şi o parte practică, participanţii la curs se vor
putea antrena în manevrele de acordare a primului ajutor pe un manechin special care
permite manevre de resuscitare cardio respiratorie şi în acordarea primului ajutor la
diverse traume – fracturi, arsuri, etc.

Cursul de prim ajutor medical se finalizeaza cu un examen, în urma căruia se primeşte un
certificat de absolvire care confirmă ca persoana este instruită să acorde primul ajutor medical.
Acest curs oferă posibilitatea de a învăţa tehnici cheie de salvare a vieţii până la
sosirea ajutoarelor calificate (ambulanţa) – inclusiv suport vital de bază (BLS) şi resuscitare
cardio-pulmonară..
Dupa absolvirea cursurilor de prim ajutor medical, absolvenţii vor şti să acorde
prim ajutor în caz de:
- pierderea cunostintei;
- stop cardio-respirator;
- intoxicaţii acute;
- hemoragii, plăgi;
- luxatii, entorse, fracturi;
- degerături, arsuri;
- înec;
- obstrucţia căilor respiratorii, etc.
Durata cursului este de 8 ore (2 zile a cate 4 ore/zi).
Data incepere curs : se anunta cu cel putin 7 zile inainte, numai dupa ce s-a format o grupa de 15
persoane
Locul de desfãşurare: Craiova, Blvd.Carol I, Nr.9 (fosta Tărăncuţa).
Costul cursului: 150 lei / persoană, fara TVA.
La inscriere candidatii depun urmatoarele documente:
- fişa de înscriere;
- copie BI / CI;
- copie ultima diplomă de studii;
- adeverinţă medicală sau copie fişa de aptitudini.
Pentru detalii suplimentare nu ezitati sa ne contactati.
Date de contact:
SC MISO SRL
Craiova, Blvd. Carol I, Nr.9 (fosta Ţărăncuţa)
Tel.: 0351.809604
Mobil: 0724.054293
Fax.0351.809605
Program de lucru: L-V orele 09:00-17:00
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În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/06.11.2011, Art. 22, alin. (3) şi (4):
(3) Deţinătorii/producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi
operatorii economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru
efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport deşeuri 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.
Grup ţintă:
Cursul se adresează responsabililor cu protecţia mediului şi/sau cu gestionarea
deşeurilor din cadrul organizaţiilor.
Scopul cursului:
Dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în domeniul gestionării deşeurilor, inclusiv a
deşeurilor periculoase, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale în domeniu.
Programul cursului:
Durata cursului: 12 ore. Cursul se va desfăşura pe parcursul a două zile consecutive,
Sambăta și Duminica între orele: 09:00 – 15:00.
Taxa de participare: 500 lei/persoană (include instruirea, pauzele de cafea,
suportul de curs, un set de formulare şi registre necesare gestionării deşeurilor, CD cu
legislaţia privind gestionarea deşeurilor, eliberarea Certificatului de participare).
Locaţia de desfăşurare:
Cursul se va desfăşura la sediul SC MISO SRL din Craioiva, Blvd.Carol I, Nr.9, in
grupe de 15-20 persoane.
Metode de instruire: expunerea, demonstraţia, dezbaterea, brainstorming, studii de caz.
Lectori: Specialiști cu experienta: Viorel Stoica - Garda de Mediu Dolj și
Sdârnă Georgel - ISU Dolj.
La finalul cursului se va obţine Certificat de participare emis de MISO SRL.
Informaţii suplimentare şi înscrieri la tel: 0724.054.293, fax:0351.809.605 ,
email: office@miso.ro.
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ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU

UNIUNEA COORDONATORILOR DE
SECURITATE

Tematica cursului:
I.

Regimul deşeurilor - prevederile legale în domeniul gestionării deşeurilor;
obligaţiile agenţilor economici care generează deşeuri; identificarea fluxurilor
de deşeuri
-

II.
-

III.
-

IV.
-

OUG 195/2006 privind protecţia mediului, aprobată de Legea 265/2006, cu completările şi
modificările ulterioare;
Legea 211/15.11.2011 privind regimul deşeurilor – obligaţii noi pentru agenţii economici
şi autorităţile publice;
HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
HG 621/2005 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, completată şi modificată prin HG
1872/2006 şi HG 247/2011;
Ordinul MMP 794/06.02.2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi
deşeuri de ambalaje;
Ordinul MMGA şi MAI 1281/1121/2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a
containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;
Legislaţia privind depozitarea si incinerarea deşeurilor;
Legislaţia privind fluxurile specifice de deşeuri (DEEE, baterii şi acumulatori, uleiuri uzate,
anvelope, VSU, etc.);
Identificarea fluxurilor de deşeuri, încadrarea tipurilor de deşeuri în lista deşeurilor, studii de
caz.

Practica gestionării deşeurilor pentru conformarea cu legislaţia în vigoare managementul organizaţional şi operativ al deşeurilor; organizarea activităţii
de gestionare a deşeurilor
Activităţi de gestionare a deşeurilor
Colectarea selectivă a deşeurilor
Stocarea temporară a deşeurilor
Valorificarea, reutilizarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor
Evidenţa gestiunii deşeurilor
Deşeurile periculoase şi impactul acestora asupra mediului
Caracterizarea şi etichetarea deşeurilor periculoase
Auditul de deşeuri
Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate
Studii de caz.

Trasabilitatea deşeurilor, monitorizarea şi raportarea gestiunii deşeurilor
Definirea trasabilităţii deşeurilor
Monitorizarea
Transportul deşeurilor nepericuloase şi periculoase (întocmirea formularelor)
Modalitatea şi frecvenţa de raportare a datelor către autorităţile competente de mediu
Studii de caz.

Implicaţiile nerespectării prevederilor legale în domeniul gestiunii deşeurilor;
responsabilităţi

Contravenţiile şi infracţiunile în domeniul deşeurilor;
Cuantumul amenzilor;
Evitarea sancţiunilor;
Atribuţiile responsabilului cu gestiunea deşeurilor, responsabilităţile angajaţilor.
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