Clarificări referitoare la Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor
art. 22 alin. 3 şi alin. 4

Art. 22 alin. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor prevede în mod explicit
că deţinătorii/producătorii de deşeuri, comercianţii precum şi operatorii economici care
efectuează operaţiuni de colectare şi transport a deşeurilor sunt obigaţi să desemneze o persoană
din rândul agajaţilor proprii care să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau să
delege această obligaţie unei terţe persoane, iar persoanele respetive trebuie să fie instruite în
domeniul gestiunii deşeurilor.
Ţinând cont de faptul că în OM nr. 1832/856/2011 privind aprobarea Clasificării
ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) s-a reglementat ocupaţia de
„specialist în managementul deşeurilor” cod COR 325713, încadrată în clasa „3257 Inspectori
în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale, asimilaţi” care au ca şi
responsabilităţi generale verificarea punerii în aplicare a normelor şi reglementărilor referitoare
la factorii de mediu care pot afecta sănătatea umană, siguranţa la locul de muncă, precum şi
siguranţa proceselor de producţie a bunurilor şi serviciilor, putând implementa şi evalua
programe ce restabilesc sau îmbunătăţesc condiţiile sanitare şi de siguranţă, sub supravegherea
unui specialist din domeniul sănătăţii, persoana desemnată rebuie să fie încadrată la această
clasă ocupaţională.
Pentru ca o persoană să poată fi încadrată într-o astfel de clasă ocupaţională, ea trebuie să
urmeze cursuri certificate de către Ministerul Muncii prin Consiliul Naţional de Formare
Profesională.
Ministerul Mediului şi Pădurilor şi instituţiile din subordinea sa nu organizează cursuri de
formare profesională în domeniul gestiuni deşeurilor şi nu deţin informaţii despre societăţile
autorizate pentru a organiza astfel de cursuri; în acest sens, vă rugăm să vă adresaţi Consiliului
Naţional de Formare Profesională.
Menţionăm, de asemenea, că persoanele fizice şi juridice înregistrate în Registrul
Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului în baza Ordinului MM nr.
1026/2009 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind
impactul asupra mediului, bilanţului de mediu, raportului de amplasament, raportului de
securitate şi studiului de evaluare adecvată, şi nici responsabilii de management de mediu nu
pot asigura instruirea în înţelesul art. 22. (4) din Legea nr. 211/2011, decât dacă sunt autorizaţi
de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) pentru organizarea
programului de calificare „specialist în managementul deşeurilor”, cod N.C./COR 325713.

