
 
     
 
 
 

     
 
 

 

RESPONSABIL DE MEDIU 
Cod COR: 325710 

Tip Curs: autorizat, inițiere 
 
 

Conform prevederilor în vigoarea (Ordonanța de Urgență 195/2005) societățile economice sau orice tip de organizație 
care desfășoară activități cu posibil impact asupra mediului sunt obligate să aibă personal specializat pentru protecția mediului. 

 
Atestare: certificat de absolvire eliberat de ANC şi supliment descriptiv. 

 
 

Care sunt sarcinile unui responsabil de mediu? 
 
Obiective exprimate în competenţe profesionale (conform standardului ocupaţional): 

• Comunicarea în limba maternă; 
• Comunicarea în limbi străine; 
• Competențe de bază în matematică, științe, tehnologie; 
• Competențe informatice; 
• Competența de a învăța; 
• Comunicarea la locul de muncă; 
• Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului; 
• Aplicarea prevederilor legale privind un mediu sănător, SSM și în domeniul PSI; 
• 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 situații de urgență; 
• Raportarea activității de mediu; 
• Elaborarea documentației sistemului de management de mediu. 

 
 
Ce tip de diplomă se obține după absolvirea cursului? 
 
După absolvirea cursului de Responsabil de mediu se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul 

Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educaţiei și Cercetării şi Autoritatea Naţională pentru Calificări, însoţit de suplimentul 
descriptiv care atestă competenţele dobândite.  
 
 

Durata totală a cursului: 60 ore, din care 40 de ore pregătire teoretică și 20 de ore pregătire practică, pe durata unei 
luni de la începerea cursului. 

 



 
     
 
 
 

     
 
 

 

Costuri: Cursul de inițiere în ocupația de Responsabil de mediu este organizat GRATUIT în cadrul proiectului: 
„IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din 
Regiunea Nord-Est”, cod MySmis 128044, implementat de Camera de Comerț și Industrie Suceava în calitate de beneficiar, în 
parteneriat cu Asociația ”CONSENSUAL” și este cofinanțat din Fondul Social European Programul Operațional Capital Uman 
2014 – 2020. 
 
 

Condiții de participare: Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), cu studii 
superioare (diplomă de licență/adeverință de studii în termen) care își au resedința sau domiciliul și își desfășoară activitatea în 
Regiunea de Nord-Est a României, iar întreprinderea în care își desfășoară activitatea este IMM și își desfășoară activitatea 
principală sau secundară sau intenționează să își desfășoare activitatea într-unul dintre domeniile sau sectoarele economice 
conform SNC și SNDCI, și nu beneficiază sau nu au beneficiat de alte activități prin POCU/82/3/12. 
 
 

Documente, în copie, necesare înscrierii la curs: 
 

• Certificat de naștere  
• Buletin/carte de identitate  
• Certificat de căsătorie (dacă este cazul)  
• Diplomă de bacalaureat 

 
 

Evaluarea cursanţilor: 
La sfârşitul cursului se va susţine examen scris și oral, constând în prezentarea lucrării cursantului și verificarea 

asimilării noțiunilor teoretice, în urma cărora se vor obţine certificatele de absolvire ANC. 
 
 
Locaţia: 

• Pregătire teoretică și practică: la sediul Camerei de Comerț și Industrie Suceava, Str. Universității, Nr. 15-17, 
720229, Suceava. 
 
 

Lectorii noştri: Cursul va fi susţinut de lectori certificaţi, cu o vastă experienţă teoretică şi practică. 
 
 

Eşti pregătit să începi chiar de acum? Grăbește-te! Este timpul să înveți! 
 
 
Trimite-ne cererea ta de înscriere și accesează metodologia de selecție a participanților! 

 
 


