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Curs “Auditor de mediu”

Vă transmitem propunerea tehnico-economică pentru cursul de specializare în ocupația “Auditor
de mediu” desfășurat de EUROTRAINING SOLUTION S.R.L. în conformitate cu standardul
ocupațional pentru COR 325703. Cursul este autorizat în baza OG 129/2000, republicată. Absolvenții
primesc certificate cu recunoaștere națională și pot profesa in acest domeniu.

OFERTA TEHNICĂ
Obiectivul cursului: Pregătirea auditorilor pentru sistemul de management de mediu în vederea

efectuării de audituri interne.

Cui i se adresează cursul: Cursul se adresează tuturor celor interesați de domeniul protecției mediului,
persoane care își desfășoară activitatea atât in instituții publice cât și în companii din mediul privat și doresc
să își dezvolte cunoștințele si aptitudinile in domeniul sistemelor de management al mediului, auditului de
mediu, inclusiv auditul deșeurilor.
Beneficii:

− Înțelegerea cuprinzătoare a sistemelor de management de mediu și a procesului de audit.

−
−
−
−

Capacitatea de a identifica/evalua/diminua riscurile de mediu și de a aplica standardele de mediu.
Capacitatea de a elabora politica de mediu din organizație/
Capacitatea de a desfășura audituri de mediu.
Însușirea elementelor specifice pentru realizarea auditului deșeurilor.

Bonus!!! Cursul include noțiuni specifice necesare evaluării informațiilor documentate pentru realizarea
auditului deșeurilor.
Notă: In conformitate OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, persoana juridică ce exercită o
activitate de natură comercială sau industrială pentru care autoritatea competentă pentru protecția
mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele
unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi
reducere a cantităților de deșeuri generate.
Perioada de desfășurare a cursului: 24.05 – 03.06.2022
Durata cursului: 60 ore.
Modulul de teorie se desfășoară online, în direct, pe platforma Zoom. Planificarea pe
zile/ore este următoarea:
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−
−
−
−
−

24.05.2022 (marti), interval orar: 18:00 – 21:00
26.05.2022 (joi), interval orar: 18:00 – 21:00
30.05.2022 (luni), interval orar: 18:00 – 21:00
02.06.2022 (miercuri), interval orar: 18:00 – 21:00
03.06.2022 (vineri), interval orar: 18:00 – 21:00

Partea practică constă în 12 aplicații practice și o temă practică finală pentru examen, realizate
de participant sub îndrumarea formatorului; în vederea pregătirii lucrării finale se va folosi
platforma noastră de e-learning https://etsacademy.ro și alte resurse puse la dispoziție. Pe
durata orelor de practică, cursanții vor fi îndrumați de formatori prin e-mail și prin sesiuni
JITSI.
−

−
Conținut:

Document
eliberat:
Evaluare:

Observație:

Pe platforma de e-learning https://etsacademy.ro, cursantul poate intra oricând dorește, nu
este impus un program. Tot aici se regăsește suportul de curs care poate fi descărcat de
fiecare participant.
Platformele Zoom si Moodle permit exportul listelor de prezență, cu data și orele de
conectare. Registrul de prezență se poate pune la dispoziția angajatorului.

− Introducere în domeniul protecției mediului (politica de mediu, reglementări,
conținut)
− Standardele de referință ISO 14000, ISO 19011, ISO 14001, ISO 14010
− Sistemul de Management de Mediu (SMM)
− Implementarea unui sistem de management de mediu
− Auditul de mediu: obiective, avantaje, tipuri
− Realizarea auditului de mediu si monitorizarea sistemelor de management de mediu
− Informații documentate pentru realizarea auditului deșeurilor
Certificat de absolvire emis în baza OG 129/2000, cu recunoaștere națională
Pe parcurs și finală. Absolvenții primesc certificate cu recunoaștere națională, după susținerea
unui examen, conform metodologiei OG 129/2000. Cel mai important avantaj al acestora
certificate este acela că, pe baza lor, puteți profesa în domeniul în care ați ales să vă
specializați.
Nr. minim de cursanți pentru organizarea unei serii de curs este de 12 cursanți.
Cursanții trebuie să aibă acces la un calculator, laptop, tabletă sau telefon mobil.

OFERTA ECONOMICĂ (TARIF)
CURS SPECIALIZARE ONLINE
Durata: 60 ORE (teorie + practică)

500 lei/cursant

Tariful include serviciile de instruire, de evaluare și suportul de curs în
format electronic..
La tarifele practicate de Eurotraining Solution SRL NU se aplică TVA, cf. art. 292 (1, lit. f) din Legea nr. 227/2015
privind Cod fiscal.

Pentru întocmirea dosarului de curs și eliberarea certificatului de absolvire sunt necesare următoarele
documente:
●
●

copie după cartea de identitate
copie după adeverința/diploma de bacalaureat care atestă absolvirea a douăsprezece clase sau copie
după certificat/diplomă studii postliceale.
● copie după certificatul de naștere.
● dovada plății taxei pentru participarea la curs (OP-ul de plată).
Înscrierea se poate face:
− prin completarea formularului de înscriere atașat și transmiterea acestuia prin email la adresa
office@e-trainings.ro Transmiterea documentelor din dosarul de curs se face prin e-mail.
Eurotraining Solution respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal pentru fiecare participant la
cursurile sale. De asemenea, administrează în condiții de siguranță bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuțiilor legale
ce-i revin şi asigură persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, de confidențialitatea tratării datelor furnizate, precum și
de respectarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679.
Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de înscriere la curs in scopul încheierii si executării
contractului, in scopul emiterii documentelor fiscale si a celor de participare la curs: certificat de participare sau certificat acreditat
de Autoritatea Naționala pentru Calificări, după caz, si in scopul furnizării informațiilor cu privire la derularea cursului. Aceasta
prelucrare se bazează pe Art. 6, paragraful 1, literele a), b), c). Datele vor fi colectate si păstrate in condiții de siguranță conform
prevederilor legale in vigoare, GDPR si ordonanța OUG 129/2000.
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Tariful de curs se poate plăti:
- prin Ordin de Plată, pe baza de factura proformă pe care o vom transmite cu o săptămână înainte de
începerea cursului, emisă conform datelor completate în formularul de înscriere.
Cu deosebită considerație,
Director
Marie-Jeanne Iordache
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