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Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru 

aria ocupaţională Specialist în management şi remediere situri contaminate, Grupa COR 

2133,Specialişti în domeniul protecţiei mediului. 

Ocupaţiile avute în vedere în stabilirea ariei ocupaţionale sunt: 

- Specialist în management şi remediere situri contaminate, cod COR 213309 

 

Descrierea ocupaţiei 

Prezentul standard descrie responsabilităţile “Specialistului în management şi remediere situri 

contaminate”, angajat al unei organizaţii sau persoană fizică autorizată. Programul de formare va 

cuprinde 40 de ore. 

 

Atribuţiile şi responsabilităţile specialistului în management şi remediere situri contaminate sunt 

următoarele: 

 Dezvoltă şi implementează planuri pentru regenerarea durabilă a siturilor contaminate 

pentru asigurarea regenerării unor suprafeţe mari de teren prin promovarea protecţiei 

mediului şi a beneficiilor economice şi sociale; 

 Coordonează studii de fezabilitate sau analize cost-beneficiu pentru proiecte de remediere 

a siturilor contaminate; 

 Coordonează evaluări cantitative de risc pentru sănătatea umană, protecţia mediului sau 

alte riscuri; 

 Coordonează activităţile on-site pentru proiectele de ecologizare sau remediere în vederea 

asigurării conformării la legislaţia de protecţia mediului; 

 Coordonează depozitarea deşeurilor periculoase; 

 Asigură proiectarea sau coordonează studiile de remediere a siturilor contaminate; 

 Asigură proiectarea sau implementează măsuri de îmbunătăţire a calităţii apelor, aerului 

şi solului siturilor contaminate; 

 Asigură proiectarea sau implementează proiecte de demolare structurală şi de îndepărtare 

a deşeurilor din demolare; 

 Asigură proiectarea sau implementează proiecte de remediere ape de suprafaţă sau 

subterane; 

 Dezvoltă sau implementează proiecte de revegetare a zonelor decontaminate; 

 Estimează costuri pentru proiecte de remediere situri contaminate; 

 Identifică sursele de contaminare a mediului; 

 Inspectează situri pentru evaluarea prejudiciilor asupra mediului sau pentru monitorizarea 

progreselor lucrărilor de remediere situri contaminate; 
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 Planifică sau implementează proiectele de redezvoltare a siturilor contaminate pentru 

asigurarea securităţii, calităţii în cadrul acestor proiecte şi conformarea la cerinţele legale; 

 Gestionează documentele şi documentaţiile referitoare la proiectele de remediere a 

siturilor contaminate pentru care este responsabil; 

 Participă la negocierea contractelor pentru servicii sau materiale necesare realizării 

proiectelor de remediere a siturilor contaminate; 

 Pregăteşte şi transmite autorităţilor competente documentaţiile în vederea obţinerii 

avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor pentru realizarea proiectelor de demolare, 

ecologizare, remediere şi reconstructie; 

 Elaborează rapoarte şi prezentări pentru comunicarea nevoilor de remediere a siturilor 

contaminate, progresele atinse în urma implementării proiectelor de remediere a siturilor 

contaminate; 

 Asigură expertiza în probleme de contaminare a solului, aerului sau apelor şi măsurile de 

remediere asociate; 

 Asigură pregătire de specialitate în domeniul procedurilor şi tehnologiilor de remediere a 

siturilor contaminate; 

 Revizuieşte sau evaluează proiectele de tratare a contaminanţilor sau a instalaţiilor de 

depozitare; 

 Revizuieşte sau evaluează propunerile de proiecte de remediere a siturilor contaminate. 
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Lista unităţilor de competenţă 

Titluri şi categorii de unităţi de competenţă Nivelul de responsabilitate 

şi autonomie 

Unităţi de competenţă cheie 

 

Unitatea 1: Comunicare în limba oficială 

Unitatea 2: Comunicarea în limbi străine 

Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie 

Unitatea 4: Competenţe informatice 

Unitatea 5: Competenţa de a învăţa 

Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice 

Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale 

Unitatea 8: Competenţa de exprimare culturală 

 

 

 

EQF 4/CNC 4 

EQF 4/CNC 4 

EQF 4/CNC 4 

EQF 4/CNC 4 

EQF 4/CNC 4 

EQF 4/CNC 4 

EQF 4/CNC 4 

EQF 4/CNC 4 

Unităţi de competenţă generale 

 

Unitatea 1: Lucrul în echipă 

Unitatea 2: Asigurarea implementării normelor de protecţia 

                   mediului 

Unitatea 3: Asigurarea implementării normelor de sănătate şi 

securitate în muncă 

Unitatea 4: Asigurarea calităţii activităţilor de management  

                   al siturilor contaminate 

 

 

EQF 6/CNC 6 

EQF 6/CNC 6 

 

EQF 6/CNC 6 

 

EQF 6/CNC 6 

 

 

Unitaţi de competenţă specifice 

 

Unitatea 1: Planificarea activităţilor specifice managementului  

                   siturilor contaminate 

Unitatea 2:Organizarea activităţilor specifice managementului 

                   siturilor contaminate 

Unitatea 3: Inventarierea siturilor contaminate 

Unitatea 4: Evaluarea siturilor contaminate 

Unitatea 5: Implementarea măsurilor de reabilitare a siturilor  

contaminate 

Unitatea 6: Evaluarea activităţii de management al siturilor 

contaminate 

Unitatea 7: Comunicarea în cadrul organizaţiei şi în  

                   afara acesteia privind managementul  

                   siturilor contaminate 

Unitatea 8: Instruirea personalului din subordine în  

                   managementul siturilor contaminate 

 

 

 

EQF 6/CNC 6 

 

EQF 6/CNC 6 

 

EQF 6/CNC 6 

EQF 6/CNC 6 

EQF 6/CNC 6 

 

EQF 6/CNC 6 

 

EQF 6/CNC 6 

 

 

EQF 6/CNC 6 
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Lucrul in echipă 

(Unitatea 1 de competenţă generală) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

EQF 6/CNC 6 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1.Identifică 

responsabilităţile 

membrilor echipei 

1.1.Responsabilităţile membrilor 

echipei sunt identificate în 

conformitate cu cerinţele prevăzute 

în documentaţia pentru gestionarea 

activităţii de management a siturilor 

contaminate. 

 

1.2.Responsabilităţile membrilor 

echipei sunt identificate în funcţie 

de rolul, experienţa, cunoştinţele şi 

impactul fiecărui membru al echipei 

în managementul siturilor 

contaminate. 

 

1.3.Responsabilităţile membrilor 

echipei sunt identificate 

documentat, conform procedurilor 

aplicabile.  

Identificarea responsabilităţilor în 

cadrul echipei de management al 

siturilor contaminate se realizează cu 

corectitudine, diplomaţie, capacitate 

de organizare, rigurozitate şi bună 

gestionarea priorităţilor. 

2.Facilitează circuitul 

informaţiilor 

2.1. Circuitul informaţiilor este 

facilitat prin menţinerea unei 

legături permenente între membrii 

echipei. 

 

2.2. Circuitul informaţiilor este 

facilitat prin transmiterea datelor în 

timp optim. 

 

2.3. Circuitul informaţiilor este 

facilitat prin comunicarea lor într-o 

formă clară, concisă şi accesibilă. 

Facilitarea circuitului informaţiilor 

se efectuează cu atenţie, 

corectitudine, cu asumarea 

responsabilităţii. 

3.Verifică aplicarea 

sarcinilor 

3.1. Aplicarea sarcinilor este 

verificată periodic, cu 

responsabilitate, în mod corect şi cu 

respectarea termenelor. 

 

3.2. Aplicarea sarcinilor este 

verificata în conformitate cu 

procedurile şi regulile organizaţiei. 

 

Verificarea aplicării sarcinilor se 

realizează cu tenacitate, flexibilitate 

şi adaptabilitate, cu asumarea 

responsabilităţii. 
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Contexte: 

- Activităţile se desfăşoară în locaţii diferite, în spaţiul destinat birourilor sau pe teren (siturile 

potenţial contaminate,siturile contaminate, zonele de tratare deşeuri, sol contaminat, ape 

contaminate), în mod individual sau în grup, pe perioade de timp care pot varia, necesitând adesea 

efort prelungit. 

- Specialistul în management şi remediere situri contaminate işi asumă responsabilitatea pentru 

calitatea rezultatelor lucrului în echipă, adaptându-şi propriul comportament la circumstanţe foarte 

diverse pe parcursul rezolvării problemelor şi supraveghează, după caz, activitatea unei echipe de 

lucru. 

Gama de variabile: 

- Resurse: umane, financiare, infrastructură (birou, sală de şedinţe sau de curs, PC, Laptop, reţea 

Intranet şi Internet, telefon, cameră digitală, fax, GPS, copiator, scanner, s.a.). 

- Metodele de lucru precizate în: standarde internaţionale, coduri şi ghiduri de bune practici de 

producţie specifice categoriei de produse/servicii pentru care specialistul în management şi 

remediere situri contaminate stabileşte cerinţe pentru inventarierea siturilor contaminate, evaluarea 

siturilor contaminate şi implementarea operaţiilor de reabilitare a siturilor contaminate. 

- Documente: fişe de post, regulamente şi proceduri interne, instrucţiuni, coduri, ghiduri, standarde, 

manuale, norme legislative 

Cunoştinţe: 

Persoana supusă evaluării demonstrează că înţelege, cunoaşte şi este capabilă să aplice: 

- Noţiuni de bază privind organizarea muncii; 

- Noţiuni de comunicare generale şi privind lucrulîn echipă; 

- Terminologie de specialitate; 

- Tehnici motivaţionale; 

- Tehnici de relaţionare; 

- Tehnici şi metode de negociere. 
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Asigurarea implementării normelor de protecţia mediului 

(Unitatea 2 de competenţă generală) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

EQF 6/CNC 6 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1.Identifică cerinţele 

privind protecţia 

mediului 

1.1.Cerinţele privind protecţia 

mediului sunt identificate funcţie de 

condiţiile de gestionare a sitului 

contaminat. 

 

1.2.Cerinţele privind protecţia 

mediului sunt identificate având în 

vedere măsurile aplicabile pentru 

managementul sitului contaminat. 

 

1.3.Cerinţele privind protecţia 

mediului sunt identificate prin metode 

specifice, în funcţie de factorii de 

mediu şi factorii de risc evidenţiaţi. 

 

1.4.Cerinţele privind protectia 

mediului sunt identificate pe baza 

legislatiei specifice şi a planului 

general de mediu elaborat în cadrul 

organizaţiei. 

Identificarea cerinţelor privind 

protecţia mediului se realizează cu 

promptitudine, atenţie şi 

responsabilitate. 

2.Monitorizează 

aplicarea măsurilor 

de protecţia mediului 

2.1.Aplicarea măsurilor este 

monitorizată respectând legislaţia în 

vigoare şi procedurile interne ale 

organizaţiei. 

 

2.2.Aplicarea măsurilor este 

monitorizată în conformitate cu 

prevederile planului general de mediu 

elaborat în cadrul organizaţiei şi ale 

planurilor specifice. 

 

2.3.Aplicarea măsurilor este 

monitorizată urmărind toate aspectele 

importante pentru protejarea mediului 

înconjurător, în funcţie de specificul 

activităţilor desfăşurate şi de 

posibilele consecinţe asupra acestuia. 

 

 

Monitorizarea aplicării măsurilor de 

protecţia mediului se face cu 

consecvenţa, vigilenţă şi având o 

atitudine preventivă.  
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3.Semnalează 

situaţiile de risc 

3.1.Situaţiile de risc sunt semnalate 

persoanelor abilitate din cadrul 

organizaţiei, oferind toate detaliile 

relevante privind situaţia identificată. 

 

3.2.Situaţiile de risc sunt semnalate 

având în vedere prevenirea producerii 

incidentelor/accidentelor de mediu. 

 

3.3.Situaţiile de risc sunt semnalate 

conform procedurilor interne, 

utilizând mijloacele de comunicare 

adecvate. 

Semnalarea situaţiilor de risc se face 

cu spirit civic, preocupare şi 

implicare. 

Contexte: 

- Aplicarea normelor de protecţia mediului are caracter permanent şi este obligatorie în toate 

contextele de desfăşurare a activităţii proprii şi de către membrii colectivului condus; 

- Specialistul în management şi remediere situri contaminate desfăşoară o activitate individuală şi un 

număr limitat de activităţi de îndrumare în domeniul protecţiei mediului; 

- Operează în cadrul unor linii directoare sau funcţii general definite şi se conformează legislaţiei 

specifice asumându-şi un anumit grad de responsabilitate pentru rezultatele inregistrate. 

Gama de variabile: 

- Cerinţe privind protecţia mediului: gestionarea siturilor contaminate, eficientizarea consumurilor de 

resurse, prevenirea incidentelor/accidentelor de mediu, monitorizarea factorilor de mediu etc.; 

- Tipuri de domenii de specialitate: industrie, construcţii, transporturi, sănătate, agricultură, turism şi 

alimentaţie publică, educaţie şi formare profesională, cercetare, servicii etc.; 

- Tipuri de activităţi: toate activitaţile cu impact potenţial asupra mediului; 

- Impactul asupra mediului: poluarea apei, aerului, solului, degradarea biodiversităţii, distrugerea 

diverselor habitate naturale, distrugerea bunurilor materialeetc.; 

- Metode de identificare a cerinţelor privind protectia mediului: studiul legislaţiei generale de 

protecţia mediului şi a celei specifice de management al siturilor contaminate, analiza planului de 

mediu elaborat în cadrul organizaţiei, studiul procedurilor de mediu specifice, participarea la 

instructaje pe probleme de mediu, discuţii cu persoanele abilitate să coordoneze activitatea de 

protecţia mediuluietc.; 

- Factori de mediu: apă, aer, sol şi subsol, habitate naturale, aşezări umane; 

- Factori de risc: chimici – substanţe periculoase; mecanici – vibraţii excesive şi mişcări funcţionale 

ale echipamentelor, deplasări ale mijloacelor de producţie sub efectul gravitaţiei – alunecări, 

rostogoliri, răsturnări; termici, electrici, biologici, radiaţii; 

- Consecinţe asupra mediului: poluarea apei, aerului, solului şi subsolului, alunecări de teren, 

distrugerea vegetaţiei şi a animalelor, afectarea sănătăţii umane şi a bunurilor materiale etc.; 

- Persoane abilitate în domeniul protecţiei mediului: responsabili de mediu, manageri de mediu, 

specialişti în managementul deşeurilor, manageri de proiecte etc.; 

- Detalii relevante privind situaţiile de risc:locaţia, întinderea, vecinătăţile, tipul situaţiei, tipul 

riscurilor, consecinţe potenţiale, particularităţile mediului din zonă etc.; 

- Incidente/accidente de mediu: emisii de substanţe periculoase în mediu, alunecări de teren, surpări 

de diguri şi baraje, spargerea unor conducte de combustibili, distrugerea bunurilor materiale etc.; 

- Mijloace de comunicare: telefonie fixă sau mobilă, staţie de radio portabilă, mijloace de avertizare 

Sonoră sau Vizuală etc.; 
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- Nivelul riscurilor: ridicat, mediu, scăzut; 

- Persoane abilitate să analizeze situaţiile de risc: responsabilii de mediu, managerii de mediu, 

specialiştii în management şi remediere situri contaminate, coordonatorii colectivelor de lucru, 

reprezentanţii Top Managementului organizaţiei; 

- Metode de solicitare a măsurilor de remediere: întocmire de rapoarte, analize de risc; 

- Tipul situaţiei: situaţie de risc, incident de mediu, accident de mediu. 

Cunoştinţe: 

- Norme generale de protecţia mediului; 

- Tipuri de activităţi specifice domeniului condus şi cu impact asupra mediului; 

- Consecinţe potenţiale ale activităţilor coordonate  asupra mediului înconjurător; 

- Factori de mediu şi factori de risc; 

- Tipuri de incidente şi accidente de mediu şi măsuri de intervenţie; 

- Tipuri de deşeuri şi poluanţi rezultaţi din activităţile specifice domeniului coordonat şi modul de 

gestionare a acestora; 

- Planul general de mediu al organizaţiei şi procedurile interne privind protecţia mediului. 
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Asigurarea implementării normelor de sănătate şi securitate în muncă 

(Unitatea 3 de competenţă generală) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

EQF 6/CNC 6 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1.Furnizează 

informaţii relevante 

pentru 

identificareariscurilor 

în muncă 

1.1.Riscurile în muncă sunt identificate 

în corelaţie cu specificul activităţilor de 

executat din cadrul domeniului de 

specialitate condus. 

 

1.2.Riscurile în muncă sunt identificate 

avându-se în vedere caracteristicile 

locului de muncă şi aspectele relevante 

pentru desfăşurarea activităţilor. 

 

1.3.Riscurile în muncă sunt identificate 

în conformitate cu prevederile 

legislaţiei specifice în domeniu. 

Identificarea riscurilor în muncă se 

realizează cu conştiinciozitate, 

responsabilitate şi implicare 

activă. 

2.Urmăreşte 

implementarea 

măsurilor referitoare 

la sănătatea şi 

securitatea în muncă 

2.1.Implementarea măsurilor de 

sănătate şi securitate în muncă este 

urmărită în conformitate cu legislaţia 

specifică în domeniu. 

 

2.2. Implementarea măsurilor de 

sănătate şi securitate în muncă este 

urmărită ţinând seama de prevederile 

planului general de sănătate şi 

securitate în muncă elaborat în cadrul 

organizaţiei. 

 

2.3. Implementarea măsurilor de 

sănătate şi securitate în muncă este 

urmărită în corelaţie cu specificul 

locului de muncă şi domeniul 

coordonat. 

 

2.4. Implementarea măsurilor de 

sănătate şi securitate în muncă este 

urmărită având în vedere prevenirea 

accidentelor prin 

minimizarea/contracararea factorilor de 

risc pentru fiecare categorie de riscuri 

în parte. 

 

Urmarirea implementării măsurilor 

referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă se face cu 

tenacitate şi consecvenţă şi având 

o atitudine preventivă. 
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2.5. Implementarea măsurilor de 

sănătate şi securitate în muncă este 

urmărită conform procedurilor interne 

ale organizaţiei,în funcţie de rolul 

deţinut. 

 

2.6. Implementarea măsurilor de 

sănătate şi securitate în muncă este 

urmărită în colaborare cu personalul 

specializat. 

3.Verifică respectarea 

procedurilor de 

urgenţă şi evacuare 

3.1.Respectarea procedurilor de urgenţă 

şi evacuare este verificată prin 

modalităţi specifice, în funcţie de rolul 

deţinut. 

 

3.2. Respectarea procedurilor de 

urgenţă şi evacuare este verificată 

având în vedere cerinţele de 

implementare ale acestora, 

corespunzător potenţialei situaţii de 

urgenţă. 

 

3.3.Respectarea procedurilor de urgenţă 

şi evacuare este verificată în 

conformitate cu prevederile 

regulamentului de ordine interioară şi a 

planului general de măsuri în situaţii de 

urgenţă. 

Verificarea respectării 

procedurilor de urgenţă şi 

evacuare se realizează cu 

intransigenţă, vigilenţă şi adoptând 

o atitudine preventivă.  

Contexte: 

- Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă are caracter permanent şi este obligatorie, în 

toate contextele de desfăşurare a activităţii proprii şi decătre membrii colectivului condus; 

- Specialistul în management şi remediere situri contaminate desfăşoară o activitate individuală şi un 

număr limitat de activităţi de îndrumare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

- Operează în cadrul unor linii directoare sau funcţii general definite şi se conformează legislaţiei 

specifice asumându-şi un anumit grad de responsabilitate pentru rezultatele înregistrate; 

- Activităţi cu specific de producţie, servicii, economice, consultanţă, formare profesională etc. 

Gama de variabile: 

- Tipuri de riscuri: 

 în domeniul producţiei de bunuri materiale: lovire, accidente rutiere, cădere de la înălţime, 

alunecare, tăiere cu scule şi unelte conţinând părţi metalice/ascuţite, lovire prin căderea unor 

materiale şi obiecte de la înălţime, intoxicaţii, incendii, axfixiere, arsuri provocate de 

substanţe coroziv-caustice, arsuri provocate de substanţe fierbinţi, electrocutare etc.; 

 în domeniul serviciilor: lovire, accidente rutiere, cădere de la înălţime, alunecare, tăiere cu 

scule şi unelte conţinând părţi metalice/ascuţite, lovire prin căderea unor materiale şi obiecte 

de la înălţime, intoxicaţii, incendii, axfixiere, arsuri provocate de substanţe coroziv-caustice, 

arsuri provocate de substanţe fierbinţi, electrocutare, tăiere/înţepare cu obiecte ascuţite, 

surmenaj, rănirea ochilor etc.; 
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- Tipuri de activităţi: producţie, transport, servicii, agricultură; 

- Aspectele relevante se referă la: fronturile de lucru existente şi tipurile activităţilor desfăşurate, 

modalitatea de organizare a activităţilor,  numărul de participanţi în procesul de muncă şi distribuirea 

pe posturi de lucru, condiţiile de lucru etc.; 

- Factori de risc: care privesc mediul de lucru, desfăşurarea proceselor demuncă, factorul uman etc.; 

- Tipuri de accidente: traumatisme mecanice (loviri, răniri, fracturi, căderi de la înălţime), 

electrocutare, arsuri, intoxicaţii, iradieri, contaminări etc.; 

- Situaţii concrete de urgenţă: incendii, cutremure, inundaţii, explozii, alunecări de pământ etc.; 

- Personal specializat în probleme de sănătate şi securitate în muncă: responsabili cu probleme de 

sănătate şi securitate în muncă, salvatori etc.; 

- Modalităţi de verificare: observare directă, controale periodice, analiza rapoartelor de stare etc. 

 

Cunoştinţe: 

- Tipuri de riscuri; 

- Norme de sănătate şi securitate în muncă specifice locului de muncă; 

- Prevederile legislaţiei specifice în domeniul de activitate; 

- Modul de utilizare a echipamentelor specifice de protecţia muncii; 

- Proceduri şi modalităţi de acordare a primului ajutor; 

- Reglementări interne privind sănătatea şi securitatea în muncă; 

- Proceduri pentru situaţii de urgenţă; 

- Planul de sănătate şi securitate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă elaborat pentru organizaţia în 

care se desfăşoară activitatea. 
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Asigurarea calităţii activităţilor de management 

al siturilor contaminate 

(Unitatea 4 de competenţă generală) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 
EQF 6/CNC 6 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1.Furnizează 

informaţii relevante 

pentru 

identificareacerinţelor 

de calitate 

1.1. Cerinţele de calitate sunt 

identificate în funcţie de domeniul de 

activitate, categoria de risc a sitului 

contaminat, măsuri aplicabile şi de 

standardele aplicabile îndomeniu. 

 

1.2.Cerinţele de calitate sunt 

identificate pentru toate procesele sau 

activităţile specifice managementului 

siturilor contaminate. 

Identificarea cerinţelor de calitate 

se realizează cu profesionalism, 

exigenţă şi adecvare. 

2. Aplică procedurile 

de management al 

calităţii 

2.1.Procedurile specifice de 

management al calităţii sunt aplicate 

conform responsabilităţilor specifice 

definite în acestea. 

 

2.2. Procedurile specifice de 

management al calităţii sunt revizuite 

periodic conform schimbărilor ce apar 

în structura organizatorică, în legislaţie 

sau în domeniul standardizării. 

Aplicarea procedurilor specifice de 

management al calităţii se 

efectuează cu responsabilitate. 

3. Propune măsuri de 

îmbunătăţire a 

sistemului de 

management al 

calităţii 

3.1. Propunerea măsurilor de 

îmbunătăţire a sistemului de 

management al calităţii se face în 

cadrul analizelor de manangement 

efectuate, conform procedurilor 

aplicabile. 

 

3.2. Măsurile de îmbunătăţire a 

sistemului de management al calităţii 

propuse sunt documentate conform 

procedurilor aplicabile. 

 

3.3. Măsurile de îmbunătăţire a 

sistemului de management al calităţii 

propuse sunt supuse evaluării periodice, 

cu implicarea tuturor factorilor de 

decizie relevanţi.  

Propunerea măsurilor de 

îmbunătăţire a sistemului de 

management al calităţii se face cu 

promptitudine şi obiectivitate. 
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Contexte: 

- Activităţile se desfăşoară în locaţii diferite, în spaţiul destinat birourilor sau pe teren (siturile 

potenţial contaminate sau contaminate, zonele de tratare deşeuri, sol contaminat, ape contaminate), în 

mod individual sau în grup, pe perioade de timp care pot varia, necesitând adesea efort prelungit. 

- Specialistul în management şi remediere situri contaminate îşi asumă responsabilitatea pentru 

calitatea rezultatelor activităţilor proprii, raportând orice abateri de la sistemul de management al 

calităţii implementat la nivelul organizaţiei şi venind cu propuneri de îmbunătăţire a acestuia, atunci 

când este cazul. 

Gama de variabile: 

- Resurse: umane, financiare, infrastructură (birou, calculatoare, reţea Intranet şi Internet, telefon, 

autoturism s.a.); 

- Metodele de lucru precizate în: standarde internaţionale, coduri şi ghiduri de bune practici de 

producţie specifice categoriei de produse/servicii pentru care specialistul în managementul şi 

remedierea siturilor contaminate stabileşte cerinţe pentru inventarierea siturilor contaminate, 

evaluarea siturilor contaminate şi implementarea operaţiilor de reabilitare a siturilor contaminate; 

- Sistemul de management al calităţii = sistem de management prin care se orientează şi controlează 

o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea; 

- Documente: instrucţiuni, coduri, ghiduri, standarde, manuale, norme legislative; 

- Echipamente: PC. 

Cunoştinţe: 

- Benchmarking-ul ca proces de evaluare a eficacităţii unor organizaţii – referenţial în procesele de 

obţinere a performanţelor de orice tip; 

- Tehnicile de comunicare; 

- Principii, metode, tehnici şi proceduri de management al calităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 16 of 40 
 

Planificarea activităţilor specifice managementului 

siturilor contaminate 

(Unitatea 1 de competenţă specifică) 

Nivelul de  

responsabilitate şi 

autonomie 

EQF 6/CNC 6 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1. Analizează 

activitatea de 

management al 

sitului contaminat 

1.1. Analiza activităţii de management 

al sitului contaminat se realizează 

periodic, în baza procedurilor şi 

standardelor aplicabile. 

 

1.2. Analiza activităţii de management 

al sitului contaminat se realizează 

utilizând mijloace şi metode adecvate 

de evaluare a rezultatelor privind 

atingerea ţintelor de inventariere, 

evaluare şi reabilitare a siturilor 

contaminate. 

 

1.3. Analiza activităţii de management 

al sitului contaminat se realizează cu 

implicarea tuturor factorilor de decizie 

relevanţi la nivelul organizaţiei. 

Analiza activităţii de management 

al siturilor contaminate se 

realizează cu rigurozitate, 

capacitate de analiză şi sinteză. 

2. Stabileşte 

obiectivele privind 

managementul sitului 

contaminat 

2.1.Obiectivele privind managementul 

sitului contaminat sunt stabilite 

respectând metodologiile recunoscute 

la nivel naţional şi internaţional. 

 

2.2. Obiectivele privind 

managementul sitului contaminat sunt 

identificate ţinând cont de categoria 

de risc a sitului contaminat şi de 

utilizarea viitoare a terenului după 

luarea măsurilor corective sau 

preventive. 

 

2.3. Obiectivele privind 

managementul sitului contaminat sunt 

stabilite pentru a realiza atingerea 

ţintelor fixate în organizaţie în 

domeniul managementului sitului 

contaminat; 

 

 

 

Stabilirea obiectivelor privind 

managementul sitului contaminat 

se efectuează cu realism şi 

responsabilitate. 
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2.4. Obiectivele privind 

managementul sitului contaminat 

participă la atingerea obiectivelor 

aprobate la nivel naţional în domeniul 

managementului siturilor 

contaminate. 

3. Identifică 

necesarul de resurse 

3.1.Necesarul de resurse cuprinde 

toate tipurile de resurse necesare 

gestionării eficiente a unui sit 

contaminat, în acord cu obiectivele 

asumate. 

 

3.2. Necesarul de resurse este stabilit 

în funcţie de disponibilitatea acestora 

şi de complexitatea obiectivelor 

asumate. 

 

3.3. Necesarul de resurse se identifică 

prin implicarea persoanelor 

responsabile cu atingerea obiectivelor. 

Identificarea necesarului de 

resurse pentru implementarea 

măsurilor în domeniul 

managementului siturilor 

contaminate se face cu atenţie la 

detalii şi perseverenţă, ierarhizarea 

priorităţilor, prin implicarea 

obiectivă a persoanelor 

responsabile cu această activitate. 

4. Elaborează planul 

de management al 

sitului contaminat 

4.1. Planul de management al sitului 

contaminat este elaborat conform 

procedurilor şi metodologiilor 

specifice, precum şi a cerinţelor 

autorităţilor competente pentru 

protecţia mediului. 

 

4.2. Planul de management al sitului 

contaminat este elaborat pe baza 

datelor şi informaţiilor disponibile şi 

cu resurse specifice.  

 

4.3. Planul de management al sitului 

contaminat este supus verificării şi 

aprobării factorilor de decizie 

responsabili, conform procedurilor 

aplicabile. 

Elaborarea planului de 

management al sitului contaminat 

se face cu responsabilitate şi 

profesionalism. 

Contexte: 

- Activităţile se desfăşoară în locaţii diferite, în spaţiul destinat birourilor sau pe teren (siturile 

potenţial contaminate sau contaminate, zonele de tratare deşeuri, sol contaminat, ape contaminate), 

în mod individual sau în grup, pe perioade de timp care pot varia; 

-Tipuri de clienţi: persoane fizice şi/sau juridice, de stat sau private; 

- Specialistul în management şi remediere situri contaminate îşi asumă responsabilitatea pentru 

calitatea datelor şi informaţiilor conţinute în documentele care stau la baza planificării activităţilor 

specifice managementuluisiturilor contaminate; 

- Activităţile de planificare se realizează ţinând cont de funcţiile managementului organizaţional: 

planificare, organizare, implementare, control şi îmbunătăţire; 
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- Specialistul în management şi remediere situri contaminate îşi asumă responsabilitatea pentru 

atingerea obiectivelor proprii şi de grup. 

Gama de variabile: 

- Resurse: umane, financiare, infrastructură (birou, sală de şedinţe, PC, Laptop, reţea Intranet şi 

Internet, telefon, cameră digitală, fax, GPS, copiator, scanner, mijloace auto s.a.); 

- Tehnologii utilizate:Soft-uri analitice sau ştiinţifice, de planificare, de proiectare, bază de date, 

etc. (Microsoft Outlook, Microsoft Project, Microsoft Office); 

- Metodele de lucru precizate în: standarde internaţionale, coduri şi ghiduri de bune practici de 

producţie specifice categoriei de produse/servicii pentru care specialistul în managementul şi 

remedierea siturilor contaminate stabileşte cerinţe pentru inventarierea siturilor contaminate, 

evaluarea siturilor contaminate şi implementarea operaţiilor de reabilitare a siturilor contaminate; 

- Analiza activităţii de management al siturilor contaminate: se realizează în baza celor mai noi 

cunoştinţe acumulate în domeniu, a cerinţelor legale şi de reglementare, a strategiilor de dezvoltare 

a companiei, a strategiei naţionale în domeniul managementului siturilor contaminate, dar şi 

disfuncţionalităţilor constatate în urma analizei; 

- Planificarea managementului siturilor contaminate: reprezintă parte a managementului siturilor 

contaminate concentrată pe stabilirea obiectivelor şi care specifică activităţile necesare şi resursele 

aferente pentru îndeplinirea obiectivelor. Planificarea se poate face la nivelul unei organizaţii pe 

termen scurt, mediu şi lung; 

- Documente: instrucţiuni, coduri,ghiduri, standarde, manuale, norme legislative; 

- Echipamente: PC. 

Cunoştinţe: 

- Noţiuni elementare de analiză strategică; 

- Concepte specifice planificării strategice;  

- Metodologii specifice de formulare a obiectivelor de management; 

- Criterii/standarde de elaborare a unui plan strategic de management al siturilor contaminate; 

- Prevederile cadrului legislativ în domeniul managementului siturilor contaminate; 

- Legislaţie specifică de protecţia mediului; 

- Cunoştinţe de specialitate în domeniul managementului siturilor contaminate; 

- Reglementări şi bune practici în domeniul managementului siturilor contaminate;  

- Cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office, Microsoft Project, Microsoft Outlook). 
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Organizarea activităţilor specifice managementului 

siturilor contaminate 

(Unitatea 2 de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

EQF 6/CNC 6 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

1. Stabileşte 

activităţile necesare 

pentru managementul 

siturilor contaminate 

1.1. Activităţile necesare pentru 

managementul siturilor contaminate 

sunt stabilite în funcţie de evoluţia 

indicatorilor specifici organizaţiei. 

 

1.2. Activităţile necesare pentru 

managementul siturilor contaminate 

sunt stabilite în funcţie de măsurile 

corective şi preventive care se impun. 

 

1.3. Activităţile necesare pentru 

managementul siturilor contaminate 

sunt stabilite în funcţie de obiectivele şi 

ţintele de reabilitare a sitului 

contaminat. 

 

1.4. Activităţile necesare pentru 

managementul siturilor contaminate 

sunt stabilite în concordanţă cu cele mai 

adecvate tehnici disponibile. 

Stabilirea activităţilor necesare 

pentru managementul siturilor 

contaminate se realizează cu 

responsabilitate şi discernământ. 

2. Elaborează 

documente specifice 

managementului 

siturilor contaminate 

2.1.Documentele specifice 

managementului siturilor contaminate se 

stabilesc în funcţie de cerinţele legale şi 

de reglementare aplicabile. 

 

2.2. Documentele specifice 

managementului siturilor contaminate se 

elaboreazăconform procedurilor 

aplicabile. 

Elaborarea documentelor 

specifice managementului 

siturilor contaminate se 

efectuează cu responsabilitate şi 

profesionalism. 

3. Coordonează 

activităţile pentru 

managementul 

siturilor contaminate 

3.1.Activităţile pentru managementul 

siturilor contaminate sunt coordonate 

având în vedere natura activităţilor ce 

urmează a fi desfăşurate. 

 

3.2. Activităţile pentru managementul 

siturilor contaminate sunt coordonate 

prin verificarea modului de aplicare şi 

respectare a procedurilor specifice şi a 

prevederilor legale aplicabile. 

Coordonarea activităţilor pentru 

managementul siturilor 

contaminate se face cu atenţie la 

detalii, obiectivitate şi 

perseverenţă. 
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3.3. Activităţile personalului implicat în 

managementul siturilor contaminate 

sunt coordonate cu atenţie, astfel încât 

să se evite suprapunerile de sarcini, 

competenţe şi responsabilităţi. 

 

3.4. Activităţile personalului implicat în 

managementul siturilor contaminate 

sunt coordonate respectând programul 

de management asumat, în scopul 

îmbunătăţirii continue. 

4. Acordă asistenţă 

tehnică personalului, 

în scopul rezolvării 

problemelor apărute 

4.1. Asistenţa tehnică se acordă 

personalului în vederea realizării 

activităţilor de management al siturilor 

contaminate. 

 

4.2. Asistenţa tehnică se acordă 

personalului pentru a soluţiona 

eventualele probleme apărute. 

 

4.3. Asistenţa tehnică se acordă 

personalului cu scopul de a asigura 

îndeplinirea obiectivelor la termenele 

convenite. 

Consilierea personalului şi 

soluţionarea problemelor se 

realizează cu responsabilitate, 

obiectivitate şi perseverenţă. 

Contexte: 

- Activităţile se desfăşoară în locaţii diferite, în spaţiul destinat birourilor sau pe teren (siturile 

potenţial contaminate sau contaminate, zonele de tratare deşeuri, sol contaminat, ape contaminate), 

în mod individual sau în grup, pe perioade de timp care pot varia, necesitând adesea efort prelungit; 

-Tipuri de clienţi: persoane fizice şi/sau juridice, de stat sau private; 

- Specialistul în management şi remediere situri contaminate îşi asumă responsabilitatea pentru 

calitatea datelor şi informaţiilor conţinute în documentele care stau la baza organizării activităţilor 

specifice managementuluisiturilor contaminate; 

- Activităţile de organizare se realizează ţinând cont de funcţiile managementului organizaţional: 

planificare, organizare, implementare, control şi îmbunătăţire; 

- Specialistul în management şi remediere situri contaminate îşi asumă responsabilitatea pentru 

atingerea obiectivelor proprii şi de grup. 

Gama de variabile: 

- Resurse: umane, financiare, infrastructură (birou, sală de şedinţe, PC, Laptop, reţea Intranet şi 

Internet, telefon, cameră digitală, fax, GPS, copiator, scanner, mijloace auto s.a.); 

- Tehnologii utilizate:Soft-uri analitice sau ştiinţifice, de planificare, de proiectare, bază de date, 

etc. (Microsoft Outlook, Microsoft Project, Microsoft Office); 

- Metodele de lucru precizate în: standarde internaţionale, coduri şi ghiduri de bune practici de 

producţie specifice categoriei de produse/servicii pentru care specialistul în managementul şi 

remedierea siturilor contaminate stabileşte cerinţe pentru inventarierea siturilor contaminate, 

evaluarea siturilor contaminate şi implementarea operaţiilor de reabilitare a siturilor contaminate; 

- Documente: instrucţiuni, coduri,ghiduri, standarde, manuale, norme legislative; 

- Echipamente: PC. 
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Cunoştinţe: 

- Normele privind organizarea muncii; 

- Structurile standard ale documentelor organizatorice şi procedurale; 

- Standardele şi procedurile aplicabile; 

- Tehnicile motivaţionale privind implicarea echipei în identificarea măsurilor corective şi 

preventive aplicabile siturilor contaminate; 

- Indicatorii specifici managementului siturilor contaminate (de exemplu, pentru protejarea sănătăţii 

umane:riscul individual, riscul cumulativ, coeficientul/indicele de hazard individual şi 

coeficientul/indicele de hazard cumulativ; de exemplu, pentru protejarea mediului: valorile maxime 

admise pentru contaminanţii de interes prezenţi în sol şi ape subterane şi de suprafaţă, etc.); 

- Tehnici de remedierea siturilor contaminate; 

- Prevederile cadrului legislativ în domeniul managementului siturilor contaminate; 

- Legislaţie specifică de protecţia mediului; 

- Cunoştinţe de specialitate în domeniul managementului siturilor contaminate; 

- Reglementări şi bune practici în domeniul managementului siturilor contaminate;  

- Cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office, Microsoft Project, Microsoft Outlook). 
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Inventarierea siturilor contaminate 

(Unitatea 3 de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

EQF 6/CNC 6 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1. Identifică sursele 

potenţiale de poluare 

a mediului geologic 

1.1. Sursele potenţiale de poluare a 

mediului geologic sunt identificate 

ţinându-se cont de specificul 

activităţilor trecute sau existente care 

au avut impact asupra sitului investigat. 

 

1.2. Sursele potenţiale de poluare a 

mediului geologic sunt identificate pe 

baza datelor disponibile şi cu resurse 

specifice. 

 

1.3. Sursele potenţiale de poluare a 

mediului geologic sunt identificate în 

fazele iniţiale ale unui proiect de 

reabilitare a siturilor contaminate şi ori 

de câte ori intervin situaţii noi care pot 

conduce la apariţia de surse potenţiale 

de poluare a mediului geologic. 

 

1.4. Sursele potenţiale de poluare a 

mediului geologic sunt identificate 

conform procedurilor şi metodologiilor 

specifice. 

Identificarea surselor potenţiale de 

poluare a mediului geologicse 

realizează curesponsabilitate, 

rigurozitate, profesionalism, 

meticulozitate, 

realism, corectitudine, 

operativitate, 

implicare activă, exigenţă, 

atitudine calmă, hotărâre, interes, 

preocupare, 

conştiinciozitate. 

 

2. Realizează 

inventarierea siturilor 

care sunt sau pot fi 

contaminate 

2.1. Inventarierea siturilor care sunt sau 

pot fi contaminate se realizează 

conform procedurilor şi metodologiilor 

specifice, precum şi a cerinţelor 

autorităţilor competente pentru 

protecţia mediului. 

 

2.2. Inventarierea siturilor care sunt sau 

pot fi contaminate se realizează pentru 

fundamentarea viitoarelor măsuri 

corective sau preventive în domeniu. 

 

2.3. Inventarierea siturilor care sunt sau 

pot fi contaminate se realizează pe baza 

datelor şi informaţiilor disponibile şi cu 

resurse specifice.  

Inventarierea siturilor care sunt 

sau pot fi contaminate se 

realizeaza cu responsabilitate, 

rigurozitate, profesionalism, 

meticulozitate, 

realism, corectitudine, 

operativitate, 

implicare activă, exigenţă, 

atitudine calmă, hotărâre, interes, 

preocupare, 

conştiinciozitate. 
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2.4. Inventarierea siturilor care sunt sau 

pot fi contaminate se actualizează ori de 

câte ori este cazul. 

 

2.5. Inventarierea siturilor care sunt sau 

pot fi contaminate se actualizează ori de 

câte ori apar efecte negative asupra 

sănătăţii umane şi/sau a mediului. 

3. Clasifică siturile 

suspecte pe categorii 

de risc 

3.1.Siturile suspecte pe categorii de risc 

se clasificăconform procedurilor şi 

metodologiilor specifice. 

 

3.2. Siturile suspecte pe categorii de 

risc se clasifică pentru stabilirea 

măsurilor preventive şi de limitare a 

impactului negativ asupra sănătăţii 

uname şi mediului. 

 

3.3. Siturile suspecte pe categorii de 

risc se clasifică pentru prioritizarea 

acţiunilor de reabilitare sau securizare a 

siturilor contaminate; 

 

3.4. Siturile suspecte pe categorii de 

risc se clasifică pentru stabilirea 

strategiilor de acţiuni şi a planurilor de 

acţiuni viitoare. 

Clasificarea siturilor suspecte pe 

categorii de risc se realizează cu 

responsabilitate, rigurozitate, 

profesionalism, meticulozitate, 

realism, corectitudine, 

operativitate, 

implicare activă, exigenţă, 

atitudine calmă, hotărâre, interes, 

preocupare, 

conştiinciozitate. 

 

Contexte: 

- Activităţile se desfăşoară în locaţii diferite, în spaţiul destinat birourilor sau pe teren (siturile 

potenţial contaminate sau contaminate, zonele de tratare deşeuri, sol contaminat, ape contaminate), în 

mod individual sau în grup, pe perioade de timp care pot varia; 

-Tipuri de clienţi: persoane fizice şi/sau juridice, de stat sau private; 

- Specialistul în management şi remediere situri contaminate îşi asumă responsabilitatea pentru 

calitatea datelor şi informaţiilor conţinute în documentele care stau la baza inventarierii siturilor 

potenţial contaminate sau contaminate; 

- Specialistul în management şi remediere situri contaminate îşi asumă responsabilitatea pentru 

antingerea obiectivelor proprii şi de grup. 

Gama de variabile: 

- Resurse: umane, financiare, infrastructură (birou, sală de şedinţe, PC, Laptop, reţea Intranet şi 

Internet, telefon, cameră digitală, fax, GPS, copiator, scanner, mijloace auto s.a.); 

- Tehnologii utilizate:Soft-uri analitice sau ştiinţifice, de planificare, de proiectare, bază de date, etc. 

(Microsoft Outlook, Microsoft Project, Microsoft Office). 

Cunoştinţe: 

- Legislaţie specifică de protecţia mediului; 

- Cunoştinţe de specialitate în domeniul managementului siturilor contaminate; 

- Reglementări şi bune practici în domeniul managementului siturilor contaminate;  

- Cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office, Microsoft Project, Microsoft Outlook). 
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Evaluarea siturilor contaminate 

(Unitatea 4 de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

EQF 6/CNC 6 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1. Colectează datele 

disponibile privind 

siturile contaminate 

1.1. Datele disponibile privind siturile 

contaminate sunt colectate conform 

procedurilor şi metodologiilor specifice. 

 

1.2. Datele disponibile privind siturile 

contaminate sunt colectate astfel încât să 

permită fundamentarea viitoarelor măsuri 

corective sau preventive în domeniu. 

 

1.3. Datele disponibile privind siturile 

contaminate sunt colectate conform 

cerinţelor legale. 

Colectarea datelor disponibile 

privind siturile contaminate se 

efectuează cu responsabilitate, 

rigurozitate, profesionalism, 

meticulozitate, 

realism, corectitudine, 

operativitate, 

implicare activă, exigenţă, 

atitudine calmă, hotărâre, interes, 

preocupare, 

conştiinciozitate. 

 

2. Procesează datele 

disponibile privind 

siturile contaminate 

2.1. Datele disponibile privind siturile 

contaminate sunt procesate conform 

procedurilor şi metodologiilor specifice. 

 

2.2. Datele disponibile privind siturile 

contaminate sunt procesate astfel încât să 

permită fundamentarea viitoarelor măsuri 

corective sau preventive în domeniu. 

 

2.3. Datele disponibile privind siturile 

contaminate sunt procesate conform 

cerinţelor legale. 

Procesarea datelor disponibile 

privind siturile contaminate se 

efectuează cu responsabilitate, 

rigurozitate, profesionalism, 

meticulozitate, 

realism, corectitudine, 

operativitate, 

implicare activă, exigenţă, 

atitudine calmă, hotărâre, interes, 

preocupare, 

conştiinciozitate. 

 

3. Coordonează 

investigarea siturilor 

contaminate 

3.1. Investigarea siturilor contaminate 

este realizată conform procedurilor şi 

metodologiilor specifice; 

 

3.2. Investigarea siturilor contaminate 

este realizatăîn fazele iniţiale ale unui 

proiect de reabilitare a siturilor 

contaminate şi ori de câte ori intervin 

situaţii noi care pot conduce la apariţia de 

surse potenţiale de poluare a mediului 

geologic. 

 

 

Coordonarea investigării siturilor 

contaminate se face cu 

responsabilitate, rigurozitate, 

profesionalism, meticulozitate, 

realism, corectitudine, 

operativitate, 

implicare activă, exigenţă, 

atitudine calmă, hotărâre, interes, 

preocupare, 

conştiinciozitate. 

 



Page 25 of 40 
 

3.3. Investigarea siturilor contaminate se 

actualizează ori de câte ori apar efecte 

negative asupra sănătăţii umane şi/sau a 

mediului. 

 

3.4. Investigarea siturilor contaminate 

este realizată pe baza datelor şi 

informaţiilor colectate. 

 

3.5. Investigarea siturilor contaminate 

este realizată cu mijloace şi resurse 

specifice. 

4. Coordonează 

analiza de risc pentru 

situl contaminat 

4.1. Analiza de risc pentru situl 

contaminateste realizată conform 

procedurilor şi metodologiilor specifice. 

 

4.2. Analiza de risc pentru situl 

contaminateste realizată astfel încât să 

permită fundamentarea viitoarelor măsuri 

corective sau preventive în domeniu. 

 

4.3. Analiza de risc pentru situl 

contaminateste realizată cu mijloace şi 

resurse specifice. 

 

4.4. Analiza de risc pentru situl 

contaminateste realizată pe baza datelor 

şi informaţiilor obţinute din investigarea 

sitului contaminat. 

 

4.5. Analiza de risc pentru situl 

contaminateste actualizată ori de câte ori 

apar efecte negative asupra sănătăţii 

umane şi/sau a mediului. 

Coordonarea diagnozei sitului se 

face cu responsabilitate, 

rigurozitate, profesionalism, 

meticulozitate, 

realism, corectitudine, 

operativitate, 

implicare activă, exigenţă, 

atitudine calmă, hotărâre, interes, 

preocupare, 

conştiinciozitate. 

 

5. Stabileşte 

obiectivele şi ţintele 

de reabilitare ale 

sitului contaminat 

5.1. Obiectivele şi ţintele de reabilitare 

ale sitului contaminat se stabilesc 

conform procedurilor şi metodologiilor 

specifice. 

 

5.2. Obiectivele şi ţintele de reabilitare 

ale sitului contaminat se stabilesc astfel 

încât să permită fundamentarea 

viitoarelor măsuri corective sau 

preventive în domeniu. 

 

5.3. Obiectivele şi ţintele de reabilitare 

ale sitului contaminat se stabilesc pe baza 

Stabilirea obiectivelor şi ţintelor 

de reabilitare ale sitului 

contaminat se face cu 

responsabilitate, rigurozitate, 

profesionalism, meticulozitate, 

realism, corectitudine, 

operativitate, 

implicare activă, exigenţă, 

atitudine calmă, hotărâre, interes, 

preocupare, 

conştiinciozitate. 
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datelor şi informaţiilor obţinute din 

diagnoza sitului contaminat. 

 

5.4. Obiectivele şi ţintele de reabilitare 

ale sitului contaminat se stabilesc pe baza 

indicatorilor specifici pentru protecţia 

sănătăţii umane şi a mediului. 

 

5.5. Obiectivele şi ţintele de reabilitare 

ale sitului contaminat se stabilesc pe baza 

valorilor maxime admise pentru 

contaminanţii de interes prezenţi în 

mediul geologic prevăzute de legislaţia în 

domeniu. 

 

5.6. Obiectivele şi ţintele de reabilitare 

ale sitului contaminat se stabilesc funcţie 

de intenţia de utilizare viitoare a 

terenului reabilitat.  

6. Propune măsuri de 

reabilitare a siturilor 

contaminate 

6.1. Măsurile de reabilitare a siturilor 

contaminate se propun conform 

procedurilor, metodologiilor şi 

ghidurilorspecifice, precum şi a 

cerinţelor legale. 

 

6.2. Măsurile de reabilitare a siturilor 

contaminate se propunpentru realizarea 

obiectivelor şi atingerea ţintelor de 

reabilitare ale sitului contaminat. 

 

6.3. Măsurile de reabilitare a siturilor 

contaminate se propun pe baza tehnicilor 

şi tehnologiilor de reabilitare disponibile. 

 

6.4. Măsurile de reabilitare a siturilor 

contaminate se propun pe baza analizei 

financiare. 

 

6.5. Măsurile de reabilitare a siturilor 

contaminate se propun pe baza criteriilor 

de selecţie a alternativelor de remediere. 

Propunerea măsurilor de 

reabilitare a siturilor contaminate 

se face cu responsabilitate, 

rigurozitate, profesionalism, 

meticulozitate, 

realism, corectitudine, 

operativitate, 

implicare activă, exigenţă, 

atitudine calmă, hotărâre, interes, 

preocupare, 

conştiinciozitate. 

 

7. Prioritizează 

proiectele  de 

reabilitare sau de 

securizarea siturilor 

contaminate 

7.1. Proiectele de reabilitare sau de 

securizare a siturilor se prioritizează 

conform procedurilor şi metodologiilor 

specifice. 

 

 

Prioritizarea proiectelor de 

reabilitare sau de securizare a 

siturilor se face cu 

responsabilitate, rigurozitate, 

profesionalism, meticulozitate, 

realism, corectitudine, 
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7.2. Proiectele de reabilitare sau de 

securizare a siturilor se prioritizează 

pentru fundamentarea viitoarelor măsuri 

corective sau preventive în domeniu. 

 

7.3. Proiectele de reabilitare sau de 

securizare a siturilor se prioritizează 

funcţie de clasificarea siturilor pe 

categorii de risc, costuri de 

implementare, complexitate. 

operativitate, 

implicare activă, exigenţă, 

atitudine calmă, hotărâre, interes, 

preocupare, 

conştiinciozitate. 

 

Contexte: 

- Activităţile se desfăşoară în locaţii diferite, în spaţiul destinat birourilor sau pe teren (siturile 

potenţial contaminate sau contaminate, zonele de tratare deşeuri, sol contaminat, ape contaminate), în 

mod individual sau în grup, pe perioade de timp care pot varia; 

-Tipuri de clienţi: persoane fizice şi/sau juridice, de stat sau private; 

- Specialistul în management şi remediere situri contaminate îşi asumă responsabilitatea pentru 

calitatea datelor şi informaţiilor conţinute în documentele care stau la baza evaluării siturilor 

contaminate; 

- Specialistul în management şi remediere situri contaminate îşi asumă responsabilitatea pentru 

atingerea obiectivelor proprii şi de grup. 

Gama de variabile: 

- Resurse: umane, financiare, infrastructură (birou, sală de şedinţe, PC, Laptop, reţea Intranet şi 

Internet, telefon, cameră digitală, fax, GPS, copiator, scanner, mijloace auto s.a.); 

- Tehnologii utilizate în această ocupaţie:Soft-uri analitice sau ştiinţifice, de planificare, de 

proiectare, bază de date, etc. (Microsoft Outlook, Microsoft Project, Microsoft Office). 

Cunoştinţe: 

- Indicatorii specifici managementului siturilor contaminate (de exemplu, pentru protejarea sănătăţii 

umane:riscul individual, riscul cumulativ, coeficientul/indicele de hazard individual şi 

coeficientul/indicele de hazard cumulativ; de exemplu, pentru protejarea mediului: valorile maxime 

admise pentru contaminanţii de interes prezenţi în sol şi ape subterane şi de suprafaţă etc.); 

- Tehnici de remedierea siturilor contaminate; 

- Legislaţie specifică de protecţia mediului; 

- Cunoştinţe de specialitate în domeniul managementului siturilor contaminate; 

- Reglementări şi bune practici  în domeniul managementului siturilor contaminate;  

- Cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office, Microsoft Project, Microsoft Outlook). 
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Implementarea măsurilor de reabilitare a siturilor contaminate 

(Unitatea 5 de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

EQF 6/CNC 6 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1. Aplică măsuri de 

urgenţă în situaţii de 

pericole imediate 

1.1. Măsurile de urgenţă în situaţii de 

pericole imediate se aplică conform 

procedurilor şi metodologiilor 

specifice. 

 

1.2. Măsurile de urgenţă în situaţii de 

pericole imediate se aplică pentru 

protejarea sănătăţii umane şi a mediului 

înconjurător. 

 

1.3. Măsurile de urgenţă în situaţii de 

pericole imediate se aplică cu aprobarea 

Top Managementului organizaţiei şi cu 

avizul/acordul autorităţilor competente 

responsabile. 

 

1.3. Măsurile de urgenţă în situaţii de 

pericole imediate se aplică cu 

informarea publicului interesat prin 

mijloace specifice.  

Aplicarea măsurilor de urgenţă în 

situaţii de pericole imediate se face 

cu responsabilitate, rigurozitate, 

profesionalism, meticulozitate, 

realism, corectitudine, 

operativitate, 

implicare activă, exigenţă, 

atitudine calmă, hotărâre, interes, 

preocupare, 

conştiinciozitate. 

 

2. Coordonează 

realizarea proiectului 

tehnic de 

reabilitare(curăţare, 

remediere şi/sau 

reconstrucţie 

ecologică sau de 

minimizare a 

riscurilor existente în 

zona afectată) 

2.1. Proiectul tehnic de reabilitare a 

sitului contaminat se realizează cu 

respectarea obiectivelor şi ţintelor 

stabilite. 

 

2.2. Proiectul tehnic de reabilitare a 

sitului contaminat se realizează cu 

respectarea cerinţelor legale de 

protecţia mediului. 

 

2.3. Proiectul tehnic de reabilitare a 

sitului contaminat se realizează 

conform procedurilor, metodologiilor şi 

ghidurilor specifice. 

 

2.4. Proiectul tehnic de reabilitare a 

sitului contaminat se realizează pe baza 

rezultatelor obţinute din procesul de 

evaluare a sitului contaminat. 

Coordonarea realizării proiectului 

tehnic de reabilitare se face cu 

responsabilitate, rigurozitate, 

profesionalism, meticulozitate, 

realism, corectitudine, 

operativitate, 

implicare activă, exigenţă, 

atitudine calmă, hotărâre, interes, 

preocupare, 

conştiinciozitate. 
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2.5. Proiectul tehnic de reabilitare a 

sitului contaminat se revizuieşte ori de 

câte ori apar elemente necunoscute 

anterior sau la apariţia unor cerinţe noi 

legale. 

3. Asigură 

parcurgerea 

procedurilor legale de 

reglementare 

3.1. Procedurile legale de reglementare 

sunt parcurse cu respectarea 

prevederilor legale în domeniu. 

 

3.2. Procedurile legale de reglementare 

sunt parcurse ori de câte ori necesitatea 

o impune, conform procedurilor şi 

cerinţelor legale aplicabile. 

 

3.3. Procedurile legale de reglementare 

sunt parcurse pentru tehnologiile de 

lucru, pentru serviciile realizate şi alte 

activităţi care pot avea impact asupra 

mediului. 

Asigurarea parcurgerii 

procedurilor legale de 

reglementare se face cu 

responsabilitate, profesionalism, 

discernământ şi cu atenţie la 

detalii. 

4. Coordonează 

aplicarea măsurilor 

de securizare a 

siturilor contaminate 

4.1.Măsurile de securizare a siturilor 

contaminate sunt aplicate în 

conformitate cu cerinţele legale în 

domeniu. 

 

4.2. Măsurile de securizare a siturilor 

contaminate sunt aplicate pe baza 

rezultatelor obţinute din procesul de 

evaluare a siturilor contaminate. 

 

4.3. Măsurile de securizare a siturilor 

contaminate sunt aplicate pe baza unei 

documentaţii tehnice aprobate de 

autorităţile competente. 

 

4.4. Măsurile de securizare a siturilor 

contaminate sunt aplicate pe baza 

avizelor şi acordurilor emise de 

autorităţile competente. 

 

4.5. Măsurile de securizare a siturilor 

contaminate sunt aplicate pe baza 

tehnicilor disponibile. 

Coordonarea aplicării măsurilor de 

securizare a siturilor contaminate 

se face cu responsabilitate, 

rigurozitate, profesionalism, 

meticulozitate, 

realism, corectitudine, 

operativitate, 

implicare activă, exigenţă, 

atitudine calmă, hotărâre, interes, 

preocupare, 

conştiinciozitate. 

 

5. Coordonează 

implementarea 

proiectului de 

reabilitare a sitului 

5.1.Proiectul de reabilitare a sitului 

contaminat este implementat în 

conformitate cu cerinţele legale în 

domeniu. 

Coordonarea execuţiei proiectului 

de reabilitare se face cu 

responsabilitate, rigurozitate, 

profesionalism, meticulozitate, 
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contaminat   

5.2. Proiectul de reabilitare a sitului 

contaminat este implementat cu 

respectarea calendarului de execuţie ale 

acestuia. 

 

5.3. Proiectul de reabilitare a sitului 

contaminat este implementat pe baza 

unei documentaţii tehnice aprobate de 

autorităţile competente. 

 

5.4. Proiectul de reabilitare a sitului 

contaminat este implementat pe baza 

actelor de reglementare emise de 

autorităţile competente. 

 

5.5. Proiectul de reabilitare a sitului 

contaminat este implementat cu resurse 

şi mijloace specifice. 

realism, corectitudine, 

operativitate, 

implicare activă, exigenţă, 

atitudine calmă, hotărâre, interes, 

preocupare, 

conştiinciozitate. 

 

Contexte: 

- Locaţia specifică: în spaţiu închis şi în aer liber; 

-Tipuri de clienţi: persoane fizice şi/sau juridice, de stat sau private; 

- Activităţile derulate pentru obţinerea actelor de reglementare se documentează în corespondenţă 

oficială şi documentaţii elaborate în conformitate cu cerinţele legale; 

- Specialistul în management şi remediere situri contaminate îşi asumă responsabilitatea pentru 

calitatea datelor şi informaţiilor conţinute în documentele care stau la baza implementării măsurilor 

de reabilitare a siturilor contaminate; 

- Specialistul în management şi remediere situri contaminate îşi asumă responsabilitatea pentru 

atingerea obiectivelor proprii şi de grup. 

Gama de variabile: 

- Resurse: umane, financiare, infrastructură (birou, sală de şedinţe, PC, Laptop, reţea Intranet şi 

Internet, telefon, cameră digitală, fax, GPS, copiator, scanner, mijloace auto s.a.); 

- Tehnologii utilizate în această ocupaţie:Soft-uri analitice sau ştiinţifice, de planificare, de 

proiectare, bază de date, etc. (Microsoft Outlook, Microsoft Project, Microsoft Office). 

Cunoştinţe: 

- Legislaţie specifică de protecţia mediului; 

- Cunoştinţe de specialitate în domeniul managementului siturilor contaminate; 

- Reglementări şi bune practici  în domeniul managementului siturilor contaminate;  

- Cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office, Microsoft Project, Microsoft Outlook). 
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Evaluarea activitatii de management al siturilor 

contaminate 

(Unitatea 6 de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

EQF 6/CNC 6 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1. Stabileşte metodele 

de evaluare a 

activităţii de 

management al 

siturilor contaminate 

1.1. Metodele de evaluare a activităţii 

de management al siturilor contaminate 

se stabilesc în acord cu măsurile 

corective şi preventive aplicate. 

 

1.2. Metodele de evaluare a activităţii 

de management al siturilor contaminate 

se stabilesc funcţie de natura evaluării, 

conform standardelor aplicabile. 

 

1.3. Metodele de evaluare stabilite sunt 

analizate periodic pentru adecvare, în 

raport cu cele mai noi tehnici 

disponibile. 

Stabilirea metodelor de evaluare 

a activităţii de management al 

siturilor contaminate se 

realizează cu profesionalism. 

2. Monitorizează 

planurile de 

management al 

siturilor contaminate 

2.1.Planurile de management al 

siturilor contaminate sunt monitorizate 

ţinând cont de cerinţele generale ale 

funcţiei manageriale de control-

evaluare. 

 

2.2. Planurile de management al 

siturilor contaminate sunt monitorizate 

periodic, având în vedere caracterul 

preventiv al implementării planului de 

management al siturilor contaminate 

aplicabil. 

 

2.3. Planurile de management al 

siturilor contaminate sunt monitorizate 

în conformitate cu standardele şi 

procedurile aplicabile. 

Monitorizarea gradului de 

realizare a planurilor de 

management al siturilor 

contaminate se realizează cu 

promptitudine. 

3. Realizează auditul 

intern de 

management al 

siturilor contaminate 

3.1.Auditul intern de management al 

siturilor contaminate se realizează 

printr-o verificare a acestei activităţi. 

 

3.2. Auditul intern de management al 

siturilor contaminate se realizează 

periodic şi ori de câte ori este necesar, 

conform procedurilor aplicabile. 

Realizarea auditului intern de 

management al siturilor 

contaminate se face printr-o 

verificare a acestei activităţi de 

management, efectuată cu 

obiectivitate, imparţialitate şi 

spirit critic. 
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3.3. Auditul intern de management al 

siturilor contaminate este documentat şi 

finalizat cu rapoarte specifice, conform 

procedurilor aplicabile. 

 

3.4. Auditul intern de management al 

siturilor contaminate se realizează prin 

verificări raportate la nivelurile de 

performanţă stabilite. 

 

3.5. Auditul intern de management al 

siturilor contaminate se finalizează prin 

rapoarte ale căror rezultate sunt 

prezentate în analizele periodice de 

management, conform procedurilor 

aplicabile. 

4. Aplică acţiunile 

corective 

4.1. Acţiunile corective sunt aplicate 

pentru a rectifica situaţiile generate de 

nerespectarea procedurilor, normelor şi 

prevederilor, documentelor 

organizatorice. 

 

4.2. Acţiunile corective sunt aplicate în 

mod realist şi contribuie la eliminarea 

cauzelor care au generat abaterile 

semnalate. 

 

4.3. Acţiunile corective sunt aplicate în 

termenele stabilite, conform 

procedurilor aplicabile. 

 

4.4. Acţiunile corective sunt aplicate 

ţinând cont de eficacitatea rezultatelor 

generate. 

Aplicarea acţiunilor corective se 

face cu perseverenţă, 

corectitudine şi profesionalism. 

5. Propune măsuri 

preventive 

5.1. Măsurile preventive şi de limitare a 

impactului negativ al unor activităţi 

neconforme de management al siturilor 

contaminate sunt propuse ţinând cont 

de amploarea, complexitatea şi 

gravitatea efectelor directe, indirecte şi 

induse. 

5.2. Măsurile preventive sunt propuse 

pentru a limita apariţia unui impact 

negativ. 

5.3. Măsurile preventive sunt realiste, 

oportune, necesare şi suficiente. 

Propunerea măsurilor preventive 

se face cu promptitudine şi 

profesionalism. 
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6. Evaluează eficienţa 

economică a 

măsurilor adoptate 

6.1. Eficienţa economică a măsurilor 

adoptate este evaluată pe baza unor 

indicatori statici şi dimanici stabiliţi. 

 

6.2. Eficienţa economică a măsurilor 

adoptate este evaluată prin analiza 

costurilor şi a beneficiilor, din punct de 

vedere economic, ecologic şi social. 

Evaluarea eficienţei economice a 

măsurilor adoptate în domeniul 

managementului siturilor 

contaminate se face cu 

promptitudine, responsabilitate şi 

profesionalism. 

7. Actualizează 

planul de 

management al 

siturilor contaminate 

7.1. Planul de management al siturilor 

contaminate este actualizat ori de câte 

ori este necesar, în funcţie de evoluţia 

contextului economico-social, politico-

instituţional, juridico-legislativ şi 

ecologic. 

 

7.2. Planul de management al siturilor 

contaminate este actualizat ţinând cont 

de cerinţele legale şi de procedurile 

interne aplicabile. 

Actualizarea planului de 

management al siturilor 

contaminate se realizează cu 

profesionalism, operativitate şi 

responsabilitate. 

Contexte: 

- Activităţile se desfăşoară în locaţii diferite, în spaţiul destinat birourilor sau pe teren (siturile 

potenţial contaminate sau contaminate, zonele de tratare deşeuri, sol contaminat, ape contaminate), 

în mod individual sau în grup, pe perioade de timp care pot varia, necesitând adesea efort prelungit; 

-Tipuri de clienţi: persoane fizice şi/sau juridice, de stat sau private; 

- Specialistul în management şi remediere situri contaminate îşi asumă responsabilitatea pentru 

calitatea datelor şi informaţiilor conţinute în documentele care stau la baza evaluării activităţii de 

management alsiturilor contaminate; 

- Activităţile de evaluare se realizează ţinând cont de funcţiile managementului organizational: 

planificare, organizare, implementare, control şi îmbunătăţire; 

- Specialistul în management şi remediere situri contaminate îşi asumă responsabilitatea pentru 

atingerea obiectivelor proprii şi de grup. 

Gama de variabile: 

- Resurse: umane, financiare, infrastructură (birou, sală de şedinţe, PC, Laptop, reţea Intranet şi 

Internet, telefon, cameră digitală, fax, GPS, copiator, scanner, mijloace auto s.a.); 

- Tehnologii utilizate:Soft-uri analitice sau ştiinţifice, de planificare, de proiectare, bază de date, 

etc. (Microsoft Outlook, Microsoft Project, Microsoft Office); 

- Metodele de lucru precizate în: standarde internaţionale, coduri şi ghiduri de bune practici de 

producţie specifice categoriei de produse/servicii pentru care specialistul în managementul şi 

remedierea siturilor contaminate stabileşte cerinţe pentru inventarierea siturilor contaminate, 

evaluarea siturilor contaminate şi implementarea operaţiilor de reabilitare a siturilor contaminate; 

- Metodele de evaluare: audituri, vizite de lucru, inspecţii pe amplasament şi la diverse 

echipamente, instalaţii de remediere a siturilor contaminate, prelevare de probe şi analize fizico-

chimice specifice, interviuri, interpretarea documentelor disponibile, etc.; 

- Procesul de monitorizare: proces de durată ce presupune colectarea sistematică de date şi 

informaţii prin utilizarea metodelor de evaluare stabilite şi interpretarea acestora; 

- Documente: instrucţiuni, coduri,ghiduri, standarde, manuale, norme legislative; 

- Echipamente: PC. 
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Cunoştinţe: 

-Noţiuni generale despre procesul de monitorizare; 

- Funcţia de control-evaluare; 

- Analiza cauzală; 

- Indicatorii specifici gestionării siturilor contaminate; 

- Indicatorii specifici managementului siturilor contaminate (de exemplu, pentru protejarea sănătăţii 

umane:riscul individual, riscul cumulativ, coeficientul/indicele de hazard individual şi 

coeficientul/indicele de hazard cumulativ; de exemplu, pentru protejarea mediului: valorile maxime 

admise pentru contaminanţii de interes prezenţi în mediul geologic, etc.); 

- Tehnici de remedierea siturilor contaminate; 

- Prevederile cadrului legislativ în domeniul managementului siturilor contaminate; 

- Legislaţie specifică de protecţia mediului; 

- Cunoştinţe de specialitate în domeniul managementului siturilor contaminate; 

- Reglementări şi bune practici în domeniul managementului siturilor contaminate;  

- Cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office, Microsoft Project, Microsoft Outlook). 
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Comunicarea în cadrul organizaţiei şi în afara acesteiaprivind 

managementul siturilor contaminate 

(Unitatea 7 de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

EQF 6/CNC 6 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

1.Stabileşte cerinţele 

de comunicare în 

cadrul organizaţiei 

1.1. Cerinţele privind sistemul şi 

procedurile de comunicare 

corespunzătoare pentru implementarea 

proiectului de reabilitare a sitului 

contaminat sunt identificate. 

 

1.2. Sistemul şi procedurile de 

comunicare existente în organizaţie sunt 

adaptate la cerinţele proiectului de 

reabilitare a sitului contaminat. 

 

1.3. Autoritatea şi responsabilităţile de 

comunicare sunt definite, explicate şi 

agreate cu părţile implicate în proiectul 

de reabilitare a sitului contaminat. 

Stabilirea cerinţelor de 

comunicare în cadrul 

organizaţiei se face cu 

responsabilitate, profesionalism, 

discernământ şi cu atenţie la 

detalii. 

2.Asigură 

comunicarea cu toate 

persoanele interesate 

in implementarea 

proiectului de 

reabilitare a sitului 

contaminat 

2.1. Planul de comunicare în cadrul 

proiectului de reabilitare a sitului 

contaminat este definit şi convenit cu 

toate persoanele implicate în acesta. 

 

2.2. Informaţiile privind proiectul de 

reabilitare a sitului contaminat sunt 

transmise în forma şi modul cel mai 

adecvat celor direct interesaţi în proiect. 

 

2.3. Echipa proiectului de reabilitare a 

sitului contaminat, precum şi toate 

celelalte persoane interesate au asigurate 

toate oportunităţile necesare de 

comunicare. 

 

2.4. Informaţiile privind implementarea 

proiectului de reabilitare a sitului 

contaminat sunt solicitate în mod activ şi 

prelucrate pentru fundamentarea deciziei. 

Asigurarea comunicării cu toate 

persoanele interesate în 

implementarea proiectului de 

reabilitare a sitului contaminat se 

face cu responsabilitate, 

profesionalism, discernământ şi 

cu atenţie la detalii. 

3.Asigură un sistem 

de monitorizare şi 

raportare a 

progresului 

3.1. Informaţiile privind planul şi 

resursele necesare sunt furnizate operativ 

persoanelor implicate în proiectul de 

reabilitare a sitului contaminat. 

Asigurarea unui sistem de 

monitorizare şi raportare a 

progresului proiectului de 

reabilitare a sitului contaminat se 
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proiectului de 

reabilitare a sitului 

contaminat 

 

3.2. Monitorizarea progresului 

proiectului de reabilitare a sitului 

contaminat asigură identificarea 

devierilor. 

 

3.3. Persoanele responsabile sunt 

informate în timp util asupra 

neconformităţilor şi este obţinut acordul 

acestora asupra acţiunilor corective. 

 

3.4. Progresul proiectului de reabilitare a 

sitului contaminat este raportat la timp, 

pe baza de informaţii corecte şi relevante.  

face cu responsabilitate, 

profesionalism, discernământ şi 

cu atenţie la detalii. 

4. Informează 

autorităţile 

responsabile 

4.1. Autorităţile responsabile sunt 

informate cu acceptul Top 

Managementului organizaţiei, în situaţiile 

stabilite de legislaţia în domeniu sau în 

mod voluntar.   

 

4.2. Autorităţile responsabile sunt 

informate în termenele stabilite de 

legislaţia în domeniu şi cu respectarea 

formatelor de raportare impuse de 

acestea. 

 

4.3. Autorităţile responsabile sunt 

informate după obţinerea avizărilor 

factorilor de decizie, conform 

procedurilor interne specifice.  

 

4.4. Autorităţile responsabile sunt 

informate prin intermediul canalelor 

formale de comunicare instituţională.  

 

4.5. Autorităţile responsabile sunt 

informate cu scopul obţinerii unui feed-

back pertinent şi necesar din partea 

autorităţilor competente. 

Informarea autorităţilor 

responsabile se face cu 

responsabilitate, profesionalism, 

discernământ şi cu atenţie la 

detalii. 

5. Coordonează 

activităţi de 

informarea publicului 

interesat despre 

acţiunile de 

gestionare a siturilor 

contaminate 

5.1. Activităţile de informare a publicului 

interesat sunt realizate în conformitate cu 

cerinţele legale, precum şi cu politicile şi 

strategiile de comunicare, de 

responsabilitate socială şi de mediu ale 

organizaţiei. 

 

 

Informarea publicului interesat 

despre acţiunile de gestionare a 

siturilor contaminate se 

realizează cu profesionalism, 

responsabilitate şi discernământ. 
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5.2. Activităţile de informare a publicului 

interesat sunt realizate utilizându-se 

formele de comunicare specifice şi 

funcţie de resursele financiare ale 

organizaţiei. 

 

5.3. Activităţile de informare a publicului 

interesat sunt realizate în vederea 

participării acestuia la deciziile legate de 

activităţile de gestionare a siturilor 

contaminate, în limitele impuse de 

legislaţia în vigoare, într-o manieră 

adecvată, în timp util şi efectiv. 

Contexte: 

- Activităţile se desfăşoară în locaţii diferite, în spaţiul destinat birourilor sau pe teren (siturile 

potenţial contaminate sau contaminate, zonele de tratare deşeuri, sol contaminat, ape contaminate), în 

mod individual sau în grup, pe perioade de timp care pot varia; 

- Activităţile de raportare către autorităţile de reglementare se documentează în rapoarte şi 

corespondenţă oficială care trebuie să conţină informaţii referitoare la activităţile de gestionare a 

siturilor contaminate; 

- Specialistul în management şi remediere situri contaminate îşi asumă responsabilitatea pentru 

calitatea datelor şi informaţiilor prezentate în rapoartele întocmite atât către autorităţi cât şi către 

angajator, precum şi pentru datele şi informaţiile prezentate publicului interesat. 

Gama de variabile: 

- Resurse: umane, financiare, infrastructură (birou, sală de şedinţe sau de curs, PC, Laptop, reţea 

Intranet şi Internet, telefon, cameră digitală, fax, GPS, copiator, scanner, mijloace auto s.a.); 

- Strategia de comunicare conţine: grupurile ţintă de audienţă, mesajele cheie, instrumentele şi 

mecanismele de comunicare, priorităţile de implementare a acţiunilor, tipurile de comunicaţii; 

- Comunicare verbală: prezentări, sesiuni de introducere, facilitări de contacte, întâlniri cu 

personalul, seminarii, ateliere de lucru, lansări, evenimente speciale, întâlniri sociale, vizite de lucru; 

- Comunicare prin mijloace electronice: mesaje e-mail, liste de server, mediu Internet/Intranet, 

teleconferinţe, forumuri on-line, anunţuri, website; 

- Comunicare scrisă:mesaje transmise prin poştă, publicitate, broşuri, publicaţii de informare curentă, 

rapoarte. 

Cunoştinţe: 

- Tehnici de culegere şi validare a informaţiei; 

- Proceduri de comunicare şi modalitatea de evaluare; 

- Principiile feedback-ului constructiv; 

- Tehnici de comunicare şi prezentare; 

- Metode de planificare a comunicării; 

- Legislaţie specifică de protecţia mediului; 

- Cunoştinţe de specialitate în domeniul managementului siturilor contaminate; 

- Reglementări şi bune practici  în domeniul managementului siturilor contaminate;  

- Cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office, Microsoft Project); 

- Standard ISO 9001- 2000; 

- Reglementări şi bune practici în domeniul comunicării. 
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Instruirea personalului din subordine în 

managementul siturilor contaminate 

(Unitatea 8 de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

EQF 6/CNC 6 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

1. Identifică nevoile 

de instruire 

1.1. Nevoile de instruire privind 

managementul siturilor contaminate sunt 

identificate în acord cu legislaţia în 

vigoare, obiectivele şi ţintele organizaţiei 

în domeniul managementului siturilor 

contaminate. 

 

1.2. Nevoile de instruire privind 

managementul siturilor contaminate sunt 

identificate pentru personalul implicat în 

managementul siturilor contaminate. 

 

1.3. Nevoile de instruire privind 

managementul siturilor contaminate 

corespund necesităţilor reale de formare 

şi dezvoltare a competenţelor 

personalului implicat în managementul 

siturilor contaminate. 

 

1.4. Nevoile de instruire privind 

managementul siturilor contaminate sunt 

evaluate periodic, conform procedurilor 

aplicabile şi schimbărilor legislaţiei 

specifice.  

Identificarea nevoilor de 

instruire a personalului implicat 

în managementul siturilor 

contaminate se realizează cu 

profesionalism, responsabilitate, 

demonstrând capacitate de 

evaluare critică şi obiectivitate. 

2. Stabileşte 

programul de 

instruire al 

personalului 

2.1.Programul de instruire al personalului 

este stabilit în funcţie de necesităţile de 

instruire, disfuncţionalităţile constate în 

activitatea personalului sau de 

recomandările autorităţii de reglementare. 

 

2.2. Programul de instruire al 

personalului este compatibil cu natura 

nevoilor de instruire identificate. 

 

2.3. Programul de instruire al 

personalului stabilit răspunde 

necesităţilor de timp şi spaţiu ale 

participanţilor. 

 

Stabilirea programuluide 

instruire al personalului se 

efectuează cu responsabilitate şi 

profesionalism. 
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2.4. Programul de instruire al 

personalului este actualizat şi derulat ori 

de câte ori este necesar. 

3. Implementează 

programul de 

instruire al 

personalului 

3.1.Programul de instruire al personalului 

este implementat la termenele stabilite şi 

în limita resurselor alocate. 

 

3.2. Programul de instruire al 

personalului se finalizează cu activitatea 

de evaluare, conform procedurilor 

aplicabile. 

 

3.3. Programul de instruire al 

personalului respectă normele de 

înregistrare a datelor şi informaţiilor 

privind desfăşurarea acestei activităţi. 

Participarea la instruire a 

personalului seface cu 

angajament şi profesionalism.  

4. Evaluează 

eficacitatea 

programelor de 

instruire derulate 

4.1. Programele de instruire derulate sunt 

evaluate din punct de vedere al 

eficacităţii, periodic, în funcţie de 

obiectivele stabilite. 

 

4.2. Programele de instruire derulate sunt 

evaluate ţinând cont de evoluţia 

performanţelor obţinute depersonalul 

instruit înainte şi după participarea la 

aceste programe. 

Evaluarea eficacităţii 

programelor de instruire derulate 

se realizează cu spirit critic, 

corectitudine şi profesionalism. 

Contexte: 

- Activităţile se desfăşoară în locaţii diferite, în spaţiul destinat birourilor sau pe teren (siturile 

potenţial contaminate sau contaminate, zonele de tratare deşeuri, sol contaminat, ape contaminate), în 

mod individual sau în grup, pe perioade de timp care pot varia, necesitând adesea efort prelungit; 

-Tipuri de clienţi: persoane fizice şi/sau juridice, de stat sau private; 

- Specialistul în management şi remediere situri contaminate îşi asumă responsabilitatea pentru 

calitatea datelor şi informaţiilor conţinute în documentele care stau la baza instruirii personalului din 

subordine în domeniul managementuluisiturilor contaminate; 

- Activităţile de instruire a personalului din subordine se realizează ţinând cont de funcţiile 

managementului organizaţional: planificare, organizare, implementare, control şi îmbunătăţire; 

- Specialistul în management şi remediere situri contaminate îşi asumă responsabilitatea pentru 

atingerea obiectivelor proprii şi de grup. 

Gama de variabile: 

- Resurse: umane, financiare, infrastructură (birou, sală de şedinţe, PC, Laptop, reţea Intranet şi 

Internet, telefon, cameră digitală, fax, GPS, copiator, scanner, mijloace auto s.a.); 

- Tehnologii utilizate:Soft-uri analitice sau ştiinţifice, de planificare, de proiectare, bază de date, etc. 

(Microsoft Outlook, Microsoft Project, Microsoft Office); 

- Metodele de lucru precizate în: standarde internaţionale, coduri şi ghiduri de bune practici de 

producţie specifice categoriei de produse/servicii pentru care specialistul în managementul şi 

remedierea siturilor contaminate stabileşte cerinţe pentru inventarierea siturilor contaminate, 

evaluarea siturilor contaminate şi implementarea operaţiilor de reabilitare a siturilor contaminate; 
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- Forme de pregătire profesională: studiu şi/sau training individual, participarea la cursuri, seminarii, 

conferinţe; realizarea unor proiecte (individual sau în grup); 

- Surse de informare: publicaţii de specialitate, simpozioane, expoziţii, târguri, cataloage tehnice, 

legislaţie aferentă managementului siturilor contaminate; 

- Documente: instrucţiuni, coduri,ghiduri, standarde, manuale, norme legislative; 

- Echipamente: PC, videoproiector. 

Cunoştinţe: 

- Standardele şi procedurile aplicabile pentru formarea şi evaluarea profesională a adulţilor; 

- Tehnicile motivaţionale; 

- Competenţele necesare personalului ale cărui activităţi pot avea influenţă asupra managementului 

siturilor contaminate; 

- Metodele de elaborare ale materialelor de instruire; 

- Metodele şi instrumentele de evaluare a rezultatelor instruirii şi eficacităţii acesteia; 

- Reglementările cadrului legislativ în domeniul formării profesionale şi prevederile documentelor 

strategice specifice în domeniul managementului siturilor contaminate; 

- Cunoştinţe de specialitate în domeniul managementului siturilor contaminate; 

- Reglementări şi bune practici în domeniul managementului siturilor contaminate;  

- Cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office, Microsoft Project, Microsoft Outlook). 

 

 

 

 

 

 


