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A. OBIECTIVELE CURSULUI
Cunoaşterea principalelor probleme privind managementul mediului şi
implementarea sistemelor de management de mediu în conformitate cu cerinţele
internaţionale.
B. SUBIECTELE CURSULUI
SEM I
1. Principii de dezvoltare pentru o lume modernă. Principii şi modele de analiză
strategică. Programul Comunităţii Europene pentru politici şi acţiune în relaţie cu mediul
şi dezvoltarea durabilă. Agenţia Europeană de Mediu, Reţeaua Europeană de Informare
şi Observare de Mediu - scop şi obiective
2. Adaptarea legislaţiei româneşti de mediu la legislaţia comunitară – stadiu şi
perspectivă. Tendinţe actuale în dezvoltarea sistemelor de management
3. Asemănări şi deosebiri între sistemul de management al calităţii şi sistemul de
management de mediu
4. Elementele unui sistem de management de mediu în conformitate cu ISO 14001.

Cerinţe ale sistemului de management. Politica de mediu. Implementarea sistemului de
management: structură şi responsabilităţi, instruire,conştientizare,competenţă,verificare şi
acţiuni colective
5. Structura planului local de acţiune pentru protecţia mediului. Interdependenţa
dintre activităţile economice şi consecinţele acestora asupra mediului. Controlul,
prevenirea, eliminarea poluărilor prin favorizarea intervenţiilor la sursă. Asigurarea
gestionării corecte a resurselor pe principiu "poluatorul plăteşte"şi a principiului
prevenirii poluării
6. Managementul calităţii aerului. Protocolul de la Kyoto. Emisiile de CO2
SEM II
1. Managementul calităţii apelor. Poluarea apei de suprafaţă. Surse de apă potabilă şi
industrială, ape uzate. Metode de epurare locală a apelor uzate. Caracteristicile
echipamentelor de epurare existente, proceduri de întreţinere, verificare şi control
2. Poluarea solului, apei subterane şi a rezervaţiilor naturale. Strategia de rezolvare a
problemei
3. Strategia administrării deşeurilor: colectare, transport, depozitare. Depozitarea finală a
deşeurilor periculoase. Tehnologii curate
4. Managementul substanţelor chimice şi a organismelor modificate genetic. Securitatea
naţională şi radioprotecţia
5. Poluarea sonoră şi gestionarea surselor de zgomot. Autorizaţia integrată de mediu.
Asigurarea
conformării activităţilor cu cerinţele sistemului integrat pentru prevenirea, reducerea
controlul poluării
6. Diagrama de proces a echipamentelor sau instalaţiilor care asigură epurarea sau
evacuarea emisiilor. Proceduri de întreţinere, verificare şi control al sistemelor de
ventilaţie
C. SUBIECTELE SEMINARULUI
SEM I
1. Standarde de bază pentru implementarea sistemelor de management de mediu. Sisteme
de management de mediu - oportunităţi şi avantaje
2. Implementarea unui sistem de management de mediu în conformitate cu cerinţele
internaţionale.
Structura documentaţiei, instrucţiuni procedurale şi de lucru, caracteristici speciale
SEM II
1.Evaluări de Risc de Mediu şi Tehnologic. Politica de securitate a Companiei.
Identificarea surselor cu risc de poluare în caz de dezafectare a instalaţiilor
2. Descrierea procedeelor tehnice de prelucrare a materiilor prime (evaluări, eficienţă de
prelucrare,
utilităţi).
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