Seminarul
Responsabil de deşeuri, ediţia a III-a
(obligatoriu prin lege pentru orice societate comercială sau instituţie publică)
11-12 martie 2014
Bucureşti, hotel RIN CENTRAL sau similar
Ce spun participanţii la prima ediţie:

“Mi-a plăcut lectorul foarte bine pregătit şi excelent
„Mi-a plăcut la acest seminar:
comunicator.”
Prezentarea unor exemple utile şi aplicabile pentru
Andrei HĂTĂRĂSCU, ERNST&YOUNG
mine.
Revizuirea cadrului legislative în domeniul cursului.
„Am preciat prezentarea şi conţinutul seminarului
Informaţiile concrete (audit de deşeuri, programul
ca fiind elocvente, laborioase şi plăcute. Consider că
de gestionare a deşeurilor)
împărtăşirea unor situaţii din experienţa doamnei
Studiile de caz prezentate
lector este benefică şi aduce un plus de valoare
Competenţa lectorului”
seminarului.”
Mihaela PETRACHE, ELECTROMAGNETICA
Camelia PAPUC, RE PROJECT DEVELOPMENT
MARŢI, 11 MARTIE 2014, NIVEL DE BAZĂ
PROGRAM
09:00 – 09:30 Întâmpinarea participanţilor cu cafea de bun venit
09:30-11:30
1. Legea 211/2011
2. Categorii de deşeuri şi cerinţe legale specifice (colectare):
 deşeuri din instituţii publice
 ambalaje şi deşeuri de ambalaje
 deşeuri periculoase
 baterii şi acumulatori
 anvelope uzate
 DEE (dispozitive electronnice, electrotehnice şi electrocasnice)
3. Reguli de bună practică:
 prevenire
 pregătire pentru reutilizare
 reciclare
 valorificare energetică
 eliminare
11:30 – 11:45 Pauză de cafea
11:45 – 13:45
4. Stocare intermediară temporară
5. Obligaţii de identificare-etichetare
6. Evidenţa gestiunii deşeurilor
13:45 – 14:45 Pauză de masă
14:45 – 16:45
7. Raportări
8. AUDITUL DE DEŞEURI
9. Planul de prevenire a generării deşeurilor şi de minimizare a deşeurilor periculoase
10. Studii de caz
16:45 – 17:00 Ceremonia de înmânare a certificatelor de participare/Fotografia de grup/Completarea formularului
de evaluare a cursului

MIERCURI, 12 MARTIE 2014, NIVEL SUPERIOR
PROGRAM
09:00 – 09:30 Întâmpinarea participanţilor cu cafea de bun venit
09:30-11:30
In funcţie de tipul de activităţi desfăşurate şi de solicitările participanţilor, se vor face exerciţii pentru:
1. identificarea tuturor deşeurilor din activitate;
2. caracterizarea acestora
11:30 – 11:45 Pauză de cafea
11:45 – 13:45
In funcţie de tipul de activităţi desfăşurate şi de solicitările participanţilor, se vor face exerciţii pentru:
3. elaborarea procedurii de management deşeuri
4. elaborarea Programul de management deşeuri
5. elaborarea auditul de deşeuri
13:45 – 14:45 Pauză de masă
14:45 – 16:45
In funcţie de tipul de activităţi desfăşurate şi de solicitările participanţilor, se vor face exerciţii pentru:
6. elaborarea Planului de prevenire a generării deşeurilor
7. elaborarea Planului de minimizare a deşeurilor periculoase
16:45 – 17:00 Ceremonia de înmânare a certificatelor de participare/Fotografia de grup/Completarea formularului
de evaluare a cursului
LECTOR
Ing. Consuela TUDOSE, EMS Lead auditor
-auditor pentru sisteme de management ale calităţii ISO 9001 , mediului- ISO 14001,
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, OHSAS 18001, ale energiei- ISO 50001, securităţii
informaţiei- ISO/CEI 27001;
-evaluator laboaratoare de încercări ISO/CEI 17025;
-auditor de terţă parte pentru diferite organisme de certificare, pentru ISO 14001, ISO
9001, OHSAS 18001, SA 8000;
-verificator EMAS pentru organismul de certificare CERTIND SA;
-verificator GES pentru SYSCERT SRL;
- lector pentru cursuri CNFPA de Auditor de mediu si Manager de mediu;
-lector pentru cursuri Responsabil mediu, Specialist Management Deşeuri, Legislaţie
mediu;
-lector pentru cursuri de cerinţe standarde sau audiori interni ISO 14001, ISO 9001,
OHSAS 18001, ISO/CEI 17025.

categorie cursanţi

TAXA DE PARTICIPARE, exclusiv TVA
Ultima zi pentru înscriere 05.03.2014
nivel taxă
1 zi
2 zile

pentru companii ne-membre UGIR

450 lei

854 lei

pentru companii membre UGIR

427 lei

810 lei

LOCAŢIE
RIN Central Hotel
Strada Traian, Nr. 55A, Sector 3, 030573
Bucuresti, România

include
pauzele cu cafea, apă minerală
şi plată, mesele de prânz
instruire, suport de curs
certificat de participare
CONTACT

Date de contact organizator:
UGIR
Telefon/Fax 021.311.79.78
E-mail ugir@ugir.ro

Doriţi să participaţi?
Vă rugăm să alegeţi una din cele două variante:
1. descărcaţi formularul de la www.ugir.ro, buton CURSURI, secţiuna SERVICII.
2. solicitaţi formularul de înscriere la adresa de e-mail ugir@ugir.ro, cu precizarea formular seminar
RESPONSABIL DEŞEURI.

Responsabil de deşeuri
11-12 Martie 2014

DATE COMPANIE PLĂTITOARE
Denumire societate
Adresă
Nr. Reg. Com.

C.U.I.

Atribut fiscal
CONT
BANCĂ

Sucursala

Telefon

Fax

E-mail

Obiect de activitate
DETALII SEMINAR

Data:

11-12 Martie 2014

Locaţia
PARTICIPANT
(aşa cum doriţi să fie scris pe certificatul de
participare)
________________________________
Solicitări speciale privind dieta...................................

Hotel RIN CENTRAL, Bucureşti.
DETALII

FUNCŢIE________________________________
ZILELE DE SEMINAR_______________________

_______________________________
ZILELE DE SEMINAR…………………..
Solicitări speciale privind dieta...................................

FUNCŢIE________________________________
ZILELE DE SEMINAR_______________________

_______________________________
FUNCŢIE________________________________
ZILELE DE SEMINAR…………………..
Solicitări speciale privind dieta...................................
ZILELE DE SEMINAR_______________________
Plata se face în conturile S.C. EU PROTOCOL S.R.L., Str. Pontonierilor nr. 4, sector 5, Bucureşti, Cod Fiscal RO
23581360:
• Banca UNICREDIT-ŢIRIAC, Sucursala Titulescu, COD IBAN RO 21 BACX 0000 0002 1047 5001
• TREZORERIE SECTOR 5, COD IBAN RO 05 TREZ 7055 069X XX00 5391
Vă rugăm să:
 trimiteţi formularul la fax 021.311.79.78 sau prin e-mail la ugir@ugir.ro (scanat).
 confırmaţi plata prin transmıterea op-ului la 021.311.79.78 sau prin e-mail la ugir@ugir.ro (scanat).
Dacă nu puteţi participa la program:
- puteţi să trimiteţi un înlocuitor; acesta trebuie nominalizat în scris, cu maxim 24 de ore înaintea începerii evenimentului, prin
fax (021.311.79.68).
- anularea înscrierii este posibilă cel târziu 05.03.2014 un comision de procesare de 20% va fi reţinut din taxa de participare.
- dacă înscrierea are loc după data de 05.03.2014, anularea înscrierii nu mai este posibilă.
Neaplicarea de către dumneavoastră a discounturilor nu presupune aplicarea lor de către SC EU PROTOCOL SRL. Nu se mai aplică
discounturi după efectuarea înscrierii.
SC EU PROTOCOL SRL îşi rezervă dreptul de a schimba sau anula orice parte a programelor publicate, urmare a unor situaţii
neprevăzute sau ce nu pot fi controlate de către aceasta.
SC EU PROTOCOL SRL nu îşi asumă obligaţia de a face despăgubiri datorate schimbărilor în programele sale, în ceea ce priveşte
perioadele de desfăşurare, conţinutul, lectorii sau locurile de desfăşurare. În asemenea situaţii, SC EU PROTOCOL SRL nu este
răspunzătoare de eventualele daune provocate participanţilor înscrişi, indiferent de natura daunelor.
Prezentul Formular de Înscriere împreună cu prospectul programului ţine loc de Contract între părţi.
Declar că sunt de acord cu condiţiile de înscriere
Data………….........
Semnătura şi ştampila………………………………….

