
Programe de formare profesională 
continuă în domeniul evaluării și

monitorizării substanțelor periculoase
din mediu

Prof.univ.dr. Geta Rîșnoveanu

Universitatea din București

Departamentul de Ecologie Sistemică și Sustenabilitate



Cadrul general

• managementul 

substanţelor și 

amestecurilor chimice 

• monitorizarea riscului 

pentru mediu şi sănătatea 

umană

interes deosebit pentru autorităţile 

centrale, instituţiile publice și private 

implicate în producerea, evaluarea şi 

monitorizarea acestora

implementarea 

legislaţiei din 

domeniu

colectarea, analiza și 

interpretarea sistematică,

continuă a datelor de risc

Condiții pentru atingerea obiectivelor privind 

calitatea mediului și sănătatea umană
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implementarea și aplicarea 
legislației și strategiilor europene 
din domeniu

Certificare profesională
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Oportunități de formare profesională continuă ????



• ProExpert: 
Promovarea expertizei în evaluarea și
monitoringul substanțelor periculoase
din mediu

(2015-2016)

Soluții: ProExpert

• Grant SEE 2009-2014, Program RO04-

Reducerea substanțelor periculoase



Parteneri

 



Rezultate:

Dezvoltarea, acreditarea şi derularea unui program 
postuniversitar de evaluare toxicologică, comportare în 
mediu şi ecotoxicologie (program de formare profesională 
continuă - modular/ 6 luni ) 



Rezultate:

Dezvoltarea, acreditarea şi derularea unui program 
postuniversitar de evaluare toxicologică, comportare în 
mediu şi ecotoxicologie (program de formare profesională 
continuă - modular/ 6 luni ) 

• pe baza:
– nevoilor de pregătire identificate 

– prin transfer de know-how de la partenerul norvegian 

– utilizarea experienţei partenerilor români

Septembrie 2015-februarie 2016



Programul  asigură dezvoltarea competenţelor:

• de evaluare a datelor şi informaţiilor din fişele tehnice ale 
dosarelor de evaluare pentru substanţe şi amestecuri
chimice;

• de corelare a informaţiilor şi datelor toxicologice şi 
ecotoxicologice;

• de interpretare integrată a acestora pe baza cunoaşterii 
proceselor şi a efectelor asociate;

• de utilizare a instrumentelor de simulare şi evaluare de risc;

necesare argumentării deciziilor de autorizare sau restricţionare
a anumitor substanţe.

Program postuniversitar:



Program postuniversitar:

Curriculum

Infrastructură instituțională și instrumente de asistare a 
deciziei
Comportarea în mediu a 

substanţelor

Evaluarea riscurilor de mediu în 

procesele chimice 
Toxicologie generală cu elemente de toxicologie ocupațională
Politici şi instrumente de implementare în domeniul 

substanțelor chimice din mediu
Evaluarea factorilor de risc privind contaminarea solurilor
Ecotoxicologie Analiza situaţiilor de urgenţă, a 

evenimentelor de risc major şi a 

inspecției și mentenanței bazată pe 

risc
Baze de date
Utilizarea Sistemelor Informaționale Geografice pentru 

Sănătatea Mediului (HEGIS)



Programul postuniversitar:

Suport de curs publicat:

Infrastructură 

instituțională și 

instrumente de 

asistare a 

deciziei:
Adamescu Cristian

Cazacu Constantin

Oprina Pavelescu Mihaela

Toxicologie:
Brunborg Gunnar

Duale Nur

Eide Dag Marcus

Hofer Tim

Instanes Christine

Mybre Oddvar

Olsen Ann-Karin

Riscuri:
Dumitrescu Anca 

Dinculescu Daniel

Durbacă Ion

Gâjiu Luminița

Safta Victor Viorel

Ecotoxicologie
Mincea Carmen

Postolache Carmen

Comportarea în mediu:
Bradu Corina

Oprina Pavelescu Mihaela



Certificarea cursanților

• Evaluare a competențelor

• Certificare (MECȘ/UB)

Programul postuniversitar

• Oportunități de promovare în instituțiile mama;

• Oportunități de angajare în agentii internaționale 

(ex. UE – ECHA), sau în industrie



Programul postuniversitar

Informații suplimentare privind admiterea și derularea programului:

ecologie.bio.unibuc.ro/proexpert/index.php/ro



Vă mulțumesc pentru atenție!

geta.risnoveanu@g.unibuc.ro


