Curs cu aplicații practice
Perspectiva Evaluării Ciclului de Viață și ISO 14001
➢ În contextul noilor cerințe ISO 14001/2015, evaluarea aspectelor de mediu trebuie să țină
cont de ciclul de viață al produsului (LCA).
➢ Importanța evaluării ciclului de viață al produselor/serviciilor (LCA) relevă aspectele de
mediu și impactul pe care acestea le au asupra organizației. LCA cuprinde toate etapele
specifice unei activități de producție: achiziția materiilor prime, proiectare, producție,
transport/livrare, utilizare, tratament la sfârșitul vieții și eliminare finală.
➢ Beneficiile LCA și implicit ale determinării Amprentei de Carbon sunt multiple, însă
printre cele mai importante se numără: reducerea impactului de mediu, eficiența
resurselor, evaluarea impactului produselor (serviciilor) asupra mediului, îmbunătățirea
lanțului de procese, îmbunătățirea dezvoltării produsului, reducerea costurilor și noi
strategii pe termen lung.
Cui i se adresează?

De ce să participați?
➢ Veți cunoaște perpectivele conceptului LCA
➢ Pentru că veți înțelege cum să identificați acele
aspecte de mediu relevante care pot afecta produsul
și/sau serviciul dvs. pe anumite segmente din viața
produsului

Tuturor celor responsabili de managementul de
mediu dintr-o organizație sau celor care sunt
conștienți că integrarea proceselor într-o
organizație este cheia spre performanță.

➢ Cunoscând metodele de evaluare puteți mai bine să
identificați riscurile și oportunitățile
➢ Puteți răspunde mai bine nevoii interne de reducere
a costurilor prin identificarea oportunităților
➢ În comunicări interne sau externe vă puteți baza pe
aspecte relevante business-ului și stakeholderilor
➢ Vă veți conforma cerințelor ISO 14001 /2015
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Manageri de mediu

-

Reponsabili de mediu

-

Manageri de calitate
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Manageri de inginerie

-

Manageri de achiziții

-

Manageri de sistem
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Durabilitatea produselor și a serviciilor
Strategii climatice & Eficiență Energetică
Evaluări de mediu
Audituri de Sănătate și Securitate a
Muncii, de Mediu și de Conformare Legală
Managementul Deșeurilor
Ecodesign
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Sisteme Integrate de Management
(Calitate, Mediu, Energie, OHSAS,
Siguranța alimentului)
Audituri ( Sisteme de management,
Due-Diligence,
Conformare legală)
Managementul deșeurilor

Detalii desfășurare curs
*15 locuri disponibile

Str. Madrid, nr. 22
Timișoara
29 – 30 Martie 2018
Orele: 09:00 – 16:00

Cost per participant: 200 € (fără TVA)
Structura cursului pe zile.......

Structura cursului
Cursul nostru este structurat în așa fel încât să asimilați necesarul de informații pentru construirea
sau actualizarea unui sistem ISO 14001 conform noilor cerințe din 2015, sistem care să fie funcțional și
structurat foarte simplu.

80% practică și 20% teorie !
Elementele și activitățile pe scurt parcurse de-a lungul cursului de 2 zile sunt următoarele.
ZIUA I
Modulul 1 – Standardul ISO 14001/2015
-

Structura standardului - Cerințele esențiale

-

Beneficii ale unei abordări structurate în implementare

Modulul 2 – Analiza contextuală – Contextul organizației
-

Ințelegerea scopului analizei contextuale

-

Metode de analiza contextuale, modalități de abordare și pași esențiali în analiza, utilizarea
elementelor de ieșire din analiza contextuală (exercițiu practic)

Modulul 3 – Analiza părților interesate
-

Metode de identificare și analiză a nevoilor părților interesate și interacția cu business-ul

-

Cartografierea părților interesate (exercițiu practic)

-

Metode de colaborare cu părțile interesate (exercițiu practic, cu cine? ce? cum...?)

ZIUA II
Modulul 4 – Aspecte de mediu și impact asociat
-

Identificarea aspectelor de mediu și a impactului asociat, considerând perspectivele ciclului de viață
o

Analiza proceselor/subproceselor pe lanțul valoric, identificarea și analiza impactului potențial
(exercitiu practic)

o

Managementul oportunităților și al riscurilor (exercițiu practic)

La finalul cursului veți avea toate informațiile necesare asimilate în vederea susținerii sistemului
de management local în cadrul organizației Dvs.

