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INVITAȚIE
Curs gratuit:
STRATEGII PENTRU AFACERI SUSTENABILE.
INTEGRAREA OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN
RAPORTUL DE SUSTENABILITATE.
în conformitate cu Propunerea de directivă de modificare a Directivelor 2013/34/UE,
2004/109/CE, 2006/43/CE și a Regulamentului (UE) nr. 537/2014 în ceea ce privește
raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea

Proiectul EduLab4Future (www.edulab4future.eu)
Februarie - Aprilie 2022
Cursul se adresează organizațiilor care sunt interesate să își pregătească angajații pentru a
cunoaște:
• Bazele antreprenoriatului durabil: concepte și practici.
• Obiectivele de dezvoltare durabilă din Agenda ONU 2030 și implementarea lor în afaceri.
• Trend-uri legislative privind abordarea comportamentului sustenabil al companiilor care
vor modela mediul de afaceri din UE începând cu anul 2022
• Cum se elaborează un raport al sustenabilității folosind cadrul de referință GRI Standards
• Exemple de practici sustenabile în afaceri pentru pilonul economic, pilonul social, pilonul
de mediu
• Dezvoltarea unui plan de afaceri pentru un business sustenabil.
România, în calitate de stat membru al ONU și UE, și-a exprimat adeziunea la cele 17
Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030. Pentru a demonstra în mod transparent
comportamentul durabil al unei organizații, Uniunea Europeană a decis (directiva 2014/95/EU,
transpusă parțial în legislația națională prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr 1938/2016)
ca începând cu anul 2017, toate organizațiile mari (peste 500 de angajați) să publice rapoarte non
-financiare care să ofere trasabilitate privind comportamentul social responsabil al acestora.

NOU! Prin propunerea de directivă aflată în faza de adoptare, s-a decis ca începând cu anul
2024 toate întreprinderile mari și aproape toate întreprinderile cotate pe piețele reglementate
din UE, cu excepția microîntreprinderilor, să facă obiectul cerințelor de raportare anuală obligatorie
a sustenabilității. Acestea vor trebui să publice informații cu privire la întreaga gamă de
aspecte de mediu, sociale și de guvernanță, relevante pentru activitatea lor. IMM-urile
necotate vor fi sprijinite de Comisie pentru a își raporta sustenabilitatea în mod voluntar.

Aici puteți asculta poziția UE privind obligativitatea de raportare anuală a sustenabilității
începând cu anul 2024, cu referire la anul 2023. Declarația domnului Patrick de Cambourg confirmă
conținutul propunerii de directivă și decizia UE de a colabora cu Global Reporting Initiative (GRI)
pentru stabilirea cadrului de raportare al sustenabilității pentru întreprinderile din UE.
CURSUL oferit de EduLab4Future ESTE GRATUIT, urmărește familiarizarea cu cerințele
de raportare, și se derulează în regim mixt (e-Learning și videoconferințe Zoom).
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Durata cursului și modul de organizare
Cursul are o durată de 30 de ore, perioada: Februarie – Aprilie 2022 din care:
• 10 ore se vor desfășura pe platforma Zoom, organizate în 5 module a câte 2 ore.
• 20 de ore se vor desfășura independent, pe platforma Moodle, atunci când cursantul are
timp disponibil, conform unei planificări săptămânale.
• Programul detaliat pe zile se va comunica după ce se stabilește grupa de cursanți.

Document eliberat absolvenților
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2. In situația în care cursanții își manifestă dorința de a obține și certificate de absolvire cu
recunoaștere națională pentru Competențe antreprenoriale, Eurotraining Solution va
organiza un examen online în urma căruia absolvenții vor primi și acest certificat de
absolvire, eliberat în baza OG 129/2000 republicată. Eurotraining Solution va organiza
evaluarea de competențe antreprenoriale cu titlu GRATUIT, singura condiție este ca grupa
de doritori să fie mai mare de 8 persoane.

Care este conținutul cursului?
-

integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în raportarea sustenabilității.
cerințe legislative privind abordarea comportamentului sustenabil al companiilor care vor
modela mediul de afaceri începând cu anul 2022.
procesul de raportare a sustenabilității folosind GRI Standards ca și cadru de raportare
acceptat la nivel global.
studii de caz privind raportarea sustenabilității.
orientare și îndrumare pe durata întocmirii proiectului.

Cine se poate înscrie?
-

angajați din societăți comerciale, companii naționale, instituții publice, unități teritoriale și
administrative, institute de cercetare științifică, agenții naționale, asociații, fundații.
persoane fizice autorizate
administratori de firme, management/membri din asociații, fundații.

Cum se face înscrierea:
1. Completați Formularul de înregistrare cursant, disponibil pentru completare online aici:
https://edulab4future.eu/index.php/formular-inscriere-curs-romania/
2. Înregistrarea cursanților se încheie pe data de 15 ianuarie 2022.
3. Numărul de locuri disponibile:15. Înscrierile eligibile se vor confirma în ordinea
primirii.

Informații suplimentare se pot obține de la:
S.C. EUROTRAINING SOLUTION S.R.L.
office@e-trainings.ro
Persoană de contact: Daniela Șerban
Mobil: 0770 511 213
Vă așteptăm să aplicați pentru a participa la acest curs!

Echipa proiectului EduLab4Future

