Programul Operațional Capital Uman
Axa Prioritară: Locuri de muncă pentru toți
Componenta 1: Îmbunătățirea nivelului de
cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați - Regiuni
mai puțin dezvoltate
Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/
competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/
domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

RESURSE UMANE
COMPETITIVE
pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest
ID PROIECT 127684

CURS DE INIȚIERE (40 ore)
RESPONSABIL DE MEDIU
Cod COR 325710
Responsabilul de mediu are de îndeplinit și realizat activități
prin care sunt protejați factorii de mediu: apa, solul,
atmosfera, dar și sănătatea oamenilor (salariații proprii și
vecinii), precum și modul de gestionare a substanțelor
chimice și periculoase, a deșeurilor și ambalajelor. El trebuie
să cunoască procesul tehnologic, utilajele și echipamentele
din dotare, pentru a identifica sursele de poluare, cât și
punctele de prelevare probe pentru verificarea încadrării în
limitele impuse de cerințele legale.
COMPETENȚE DOBÂNDITE:
Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului
Aplicarea procedurilor de calitate
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 situațiile de
urgență
Întocmirea documentației de management de mediu
Raportarea activității de mediu
Informații suplimentare și înscrieri:

Tel: 0722 361 663 (Laura BARBU)
e-mail: lbarbu@cciat.ro

Proiectul permite obținerea inițierii, calificării și
recalificării a 336 angajați din Regiune Vest:

Proiectul este implementat în Regiunea VEST
(județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș)

Durata proiectului:
Decembrie
2019
August
2021

Participarea la curs este gratuită!

CINE POATE PARTICIPA?
 Sunt eligibili pentru înscriere și participare
doar angajați în cadrul IMM-urilor din
Regiunea Vest eligibile conform SNC și
SNCDI
 Nu pot face parte din grupul țintă
persoanele care ocupa poziții de
management în întreprinderi
 Nu pot face parte din grupul țintă
angajații din departamentele de resurse
umane de la nivelul întreprinderilor
 Se pot înscrie și califica doar persoane
care au domiciliul în unul din județele Timiș,
Arad, Caraș-Severin, Hunedoara
 Numărul de locuri este limitat
!! Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și
Protecției Sociale și Ministerul Educației și
Cercetării și este autorizat de Autoritatea
Națională pentru Calificări (fostul CNFPA).

