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Aplicarea regulamentelor REACH & CLP pentru utilizatorii din aval  
 

Programul este conceput pentru a veni în întâmpinarea necesităților oricărei companii care utilizează produse 

chimice, oferind personalului responsabil informațiile și cunoștințele necesare pentru a îndeplini obligațiile ce 

decurg din implementarea celor două regulamente europene și pentru a gestiona mai eficient impactul potențial 

asupra companiei. 

 

Obiective 

Înţelegerea şi aprofundarea 

principalelor aspecte tehnice 

referitoare la autorizarea, 

restricţionarea substanţelor, 

reclasificarea, etichetarea și 

ambalarea substanţelor și/sau 

amestecurilor, modificările impuse 

în formatul şi conţinutul fişelor cu 

date de securitate. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Programul se adresează 

utilizatorilor din aval, respectiv 

responsabililor de mediu şi/sau 

responsabililor HSE, persoanelor 

responsabile cu întocmirea, 

actualizarea şi/sau revizuirea fişelor 

cu date de securitate. 

 

Beneficii 

Participând la acest program aveţi 

şansa de a cunoaşte aceste 

schimbări majore, de a înţelege 

cum şi când se aplică acestea, de a 

participa efectiv la elaborarea 

strategiei de implementare la nivelul 

companiei, dar şi de a şti cum să 

evitați eventuale capcane. 

 

Tematică 

Legislația europeană în domeniul 

chimicalelor, regulamentele REACH 

şi CLP, aplicare prevederilor 

acestora în gestionarea fişelor cu 

date de securitate extinse, 

elaborate şi actualizate cu 

regularitate de către persoane 

competente care au beneficiat de 

programe de formare profesională 

şi de educaţie continuă. 

 

 

Forme de evaluare 

Participanţilor li se va acorda o 

confirmare de participare din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Regulamentele REACH & CLP - Cerințe legislative și practice pentru utilizatorii 

din aval   
 

Programul vă propune o trecere în revistă a Regulamentelor europene REACH și CLP, inclusiv rolul și 

responsabilitățile ce decurg pentru utilizatorii din aval, informații generale privind înregistrarea, autorizarea și 

restricționarea substanțelor, controlul și gestionarea produselor și documentelor corespunzătoare. Programul 

furnizează informații utile referitoare la cerințele de clasificare, etichetare și ambalare a substanțelor și 

amestecurilor periculoase, dar și cerințele de conformare cu noul format al fișelor cu date de Securitate, înainte 

de introducerea produselor pe piață. 

 

Obiective 

Implementare eficientă şi 

sustenabilă a regulamentelor 

REACH şi CLP, identificarea şi 

stabilirea principalelor elemente de 

conformare, a acţiunilor şi soluţiilor 

optime adaptate domeniului specific 

companiei dvs. 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Programul se adresează 

responsabililor de mediu şi/sau 

responsabililor HSE, personalului 

tehnic cu atribuţii legate de 

clasificarea, ambalarea şi 

etichetarea 

substanţelor/amestecurilor 

periculoase, persoanelor 

responsabile cu întocmirea, 

actualizarea şi/sau revizuirea fişelor 

cu date de securitate. 

 

Beneficii 

Programul vă oferă posibilitatea 

înţelegerii şi aprofundării 

principalelor aspecte tehnice 

referitoare la evaluarea, 

autorizarea, restricţionarea 

substanţelor, notificarea clasificării 

şi etichetării substanţelor, 

reclasificarea amestecurilor, dar şi 

modificările impuse în formatul şi 

conţinutul fişelor cu date de 

securitate, cu impact asupra 

activității companiilor cu statut de 

utilizatori din aval. 

 

Tematică 

Legislația europeană în domeniul 

chimicalelor, cerințe introduse de 

regulamentele REACH şi CLP, 

modificări semnificative în 

transmiterea informaţiilor în 

interiorul lanţului de aprovizionare, 

în principal prin intermediul fişelor 

cu date de securitate extinse, 

elaborate într-un mod profesional şi 

actualizate cu regularitate de către 

persoane competente care au 

beneficiat de programe de formare 

profesională şi de educaţie 

continuă. 

 

Forme de evaluare 

Participanților li se va acorda o 

confirmare de participare din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Specialist în Managementul deșeurilor conform Legii 211/2011  
 

Legea 211/2011 stabileşte măsurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, prin prevenirea 

sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor şi prin reducerea efectelor 

generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora. 

Obiective 

 Planificarea, organizarea, şi 

monitorizarea activităţilor 

specifice managementului şi 

gestionării deşeurilor, în baza 

legislaţiei în vigoare aplicabile la 

nivel european, național, regional 

sau local 

 Cunoaşterea principiilor privind 

protecţia mediului şi dezvoltarea 

durabilă, cunoaşterea cerinţelor 

legale şi de reglementare în 

domeniul protecţiei mediului – 

subdomeniul deşeuri  

 Aplicare principii de management 

preventiv – PDCA: previziune, 

organizare, implementare, control 

şi îmbunătăţire  
 

Durată 

 1,5 zile 
 

Grup țintă 

Cursul se adresează în primul rând 

responsabililor cu gestiunea 

deşeurilor, responsabililor de mediu, 

specialiştilor în managementul 

mediului, dar şi tuturor persoanelor 

care doresc să cunoască şi să 

implementeze principiile unui 

management durabil al deşeurilor, 

celor care doresc să cunoască 

modul de aplicare a soluţiilor de 

reducere a impactului negativ 

asupra mediului şi îmbunătăţirea 

indicatorilor de performanţă de 

mediu. Se mai adresează 

persoanelor care au responsabilităţi 

în auditarea internă sau externă a 

sistemului de management de 

mediu. 

 

Beneficii 

La final cursului, participanţii vor fi 

capabili: 

 să identifice legislaţia naţională şi 

europeană în domeniul deşeurilor, 

aplicabilă în organizaţia proprie; 

 să identifice modalităţile de 

implementare a cerinţelor legale 

în cadrul organizaţiei; 

 să cunoască modalităţile de 

încadrare pe categorii a deşeurilor 

din diferite activităţi conform 

cerinţelor legale; 

 să cunoască tehnologiile moderne 

de prevenire a generării de 

deşeuri, de reutilizare, reciclare şi 

valorificare, precum şi modalităţi 

corecte de eliminare a deşeurilor; 

 să stabilească responsabilităţile şi 

managementul deşeurilor în 

organizaţie, cu reducerea 

costurilor; 

 să controleze deşeurile 

periculoase şi nepericuloase 

generate din activităţi. 

 

Tematică 

 Legislaţia privind deşeurile 

 Măsuri de prevenire a generării 

deşeurilor şi reducerea cantităţilor 

de deşeuri produse 

 Modalităţi de implementare a 

cerinţelor privind gestiunea 

deşeurilor în activităţile din cadrul 

organizaţiei 

 Tehnologii moderne de reutilizare, 

reciclare şi valorificare a 

deşeurilor solide 

 Eliminarea deşeurilor 

 Etichetarea şi controlul deşeurilor 

periculoase 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: chestionare de 

examinare tip grilă. Participanților 

care promovează examenul li se 

acordă certificate recunoscute 

internațional în limba engleză din 

partea Organismului de Certificare 

Personal PersCert conform 

calificării din platforma Certipedia cu 

ID Nr. 0000059470, cu o valabilitate 

de 3 ani prin care se vor certifica 

următoarele competențe: 

 Planificarea, organizarea și 

monitorizarea activităților specifice 

de gestiune și gestionare a 

deșeurilor, pe baza 

reglementărilor europene, 

naționale, regionale sau locale 

aplicabile 

 Cunoașterea principiilor protecției 

mediului și dezvoltării durabile, 

cunoașterea cerințelor legale și de 

reglementare în domeniul 

protecției mediului - subdomeniul 

deșeurilor. 
 

Contact 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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Auditori interni pe regimul deșeurilor   
 

Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială,  având în vedere rezultatele unui 

audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze, începând cu anul 2012, un program de 

prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau după caz, de la orice produs 

fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor şi să adopte măsuri de reducere a 

periculozităţii deşeurilor. 

 

Obiective 

 Capabilitatea de a ține sub control 

legislaţia în domeniul 

managementului deşeurilor,   

 PROGRAM DE PREVENIRE ŞI 

REDUCERE A CANTITĂŢILOR 

DE DEŞEURI GENERATE 

 Evaluarea conformării cu 

legislația în domeniu,  evaluare 

sistematică, documentată, 

periodică și obiectivă a 

performanței sistemului de 

management și a proceselor de 

gestiune a deșeurilor cu scopul de 

a facilita controlul 

managementului deșeurilor și al 

valorificării deșeurilor generate, 

precum și de a evalua 

respectarea politicii de mediu, 

inclusiv realizarea obiectivelor, 

performanța întreprinderii 

referitoare la prevenirea și 

reducerea producerii de deșeuri 

din propria activitate și 

performanța întreprinderii 

referitoare la reducerea nocivității 

deșeurilor   

 Pregătirea, derularea, 

documentarea auditului. 

 Tehnici de audit, prelucrarea 

informaţiilor, cerințe și procedura 

de audit , aspecte practice privind 

controlul SMM, pregătirea 

desfășurarea și evaluarea 

auditului intern,  Rapoarte de 

neconformităţi, raport de audit. 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

 Responsabili cu regimul 

deșeurilor 

 Responsabili cu sistemul de 

management de mediu în 

organizații 

 Responsabili protecția mediului 

 Specialiști/experți de mediu 

 Persoanele desemnate cu auditul 

intern de mediu în organizații 

 

Beneficii 

Certificarea  persoanelor care fac/ 

vor face parte din echipa de audit 

intern pe REGIMUL DEȘEURILOR 

a unei organizaţii care dorește  

prevenirea și reducerea producerii 

de deșeuri din propria activitate și 

performanța întreprinderii referitoare 

la reducerea nocivității deșeurilor. 

 

Tematică 

 Principii care stau la baza 

activităţii de gestionare a 

deşeurilor  

 Cadru general şi legislaţia în 

domeniul managementului 

deşeurilor  

 Legislaţia specifică pentru 

gestionarea deşeurilor 

 Auditul intern de mediu 

 Ghid pentru utilizarea sistemelor 

de management SR EN ISO 

19011:2011 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

Participanților care promovează 

examenul li se acordă certificate în 

limba română din partea 

Departamentului Academia & Life 

Care al TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 
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