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INVITAȚIE 
Curs gratuit:  

STRATEGII PENTRU AFACERI SUSTENABILE.  

CERINȚE PRIVIND RAPORTAREA NON-FINANCIARĂ A AFACERILOR. 

în conformitate cu OMFP 1938/2016 și Directiva Europeană 2014/95/EU 

Proiectul EduLab4Future (www.edulab4future.eu) 

Februarie - aprilie 2021 

Cursul se adresează organizațiilor cu scop lucrativ care sunt interesate să își pregătească 

angajații pentru a cunoaște: 

• care sunt cele trei dimensiuni ale sustenabilității și ce relație există între ele 

• cum se pot aplica concret principiile de sustenabilitate în afaceri. 

• care sunt modelele de afaceri care pot determina schimbarea dintr-o afacere banală 

într-o afacere sustenabilă. 

• cum se poate elabora un raport non-financiar pentru o organizație și la ce este util. 

• pașii pentru a dezvolta un plan de afaceri pentru un model de business sustenabil.  

Cadrul complex în care evoluează mediul de afaceri format din trei piloni importanți - Oameni, 

Planeta și Profitul – depășește măsurarea tradițională a profitului, rentabilității investițiilor sau 

valoarea returnată factorilor interesați și  include dimensiunea socială și pe cea de mediu. Ca 

participant la acest curs, veți analiza acest cadru și veți afla cum fiecare dintre parametri ajută la 

măsurarea obiectivelor de durabilitate pentru o afacere. 

O strategie de afacere durabilă, vă va învăța cum puteți prospera și crește o afacere, jucând 

simultan un rol major în rezolvarea unora din problemele importante ale comunităților.  

Prin intermediul studiilor de caz privind companii de renume, veți afla de ce firmele care au 

obiective sustenabile au performanțe bune și cum puteți iniția schimbarea în afacerile în care 

activați.  

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene, 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, entități care prezintă relevanță publică) să publice rapoarte noN -financiare care să ofere 

trasabilitate privind comportamentul social responsabil al acestora. Obligația de raportare instituită 

de actul normativ este deja adoptată în mod voluntar de un număr impresionant de companii mari 

din toată lumea.  

CURSUL ESTE GRATUIT și se derulează în regim mixt (e-Learning și sesiuni de 
videoconferință desfășurate pe platforma Zoom).  

Durata cursului și modul de organizare 
Cursul are o durată de 30 de ore, din care: 

• 10 ore se vor desfășura pe platforma Zoom, organizate în module de 1-2 ore.  

• 20 de ore se vor desfășura independent, pe platforma Moodle, atunci când cursantul are 
timp disponibil, conform unei planificări săptămânale.  

http://www.edulab4future.eu/
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Document eliberat absolvenților 
1. Absolvenții cursului vor primi Certificat de Absolvire cu însemnele proiectului 

EduLab4Future.  
2. Dacă grupa de cursanți 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? 
- conținutul a fost dezvoltat urmărind Strategia Națională pentru dezvoltarea durabilă a 

României 2030, obiectivele de dezvoltare durabilă conform Agendei ONU 2030 și 

conformitatea cu actele normative OMFP 1938/2016 și directiva europeană 2014/95/EU. 

- module de curs pentru studiul sustenabilității în afaceri, performanța economică în afacerile 

sustenabile, problemele de mediu și modul în care afacerile afectează mediul ("green 

business", economia circulară), performanța socială (educația sustenabilă, etica și 

integritatea, drepturile omului) etc. Conținutul acestor module este abordat din prisma 

obiectivelor agendei ONU 2030 și a standardelor existente de raportare non financiară. 

- studii de caz privind raportarea non-financiară. 

- 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/employees-call-for-application/ 

2. Înregistrarea cursanților se încheie pe data de 5 februarie 2021. 

3. Numărul de locuri disponibile: 15. Înscrierile eligibile se vor servi în ordinea primirii.  

Durata și perioada de desfășurare a cursului: 
- Durata: 30 ore Perioada: Februarie – Mai 2021 

- Programul detaliat se va comunica după ce se stabilește grupa de cursanți. 

Informații suplimentare se pot obține de la: 
S.C. EUROTRAINING SOLUTION S.R.L. 
office@e-trainings.ro 
Persoană de contact: Marie-Jeanne Iordache 
Mobil: 0757 089 444 

 

Vă așteptăm să aplicați pentru a participa la acest  curs! 

 

Echipa proiectului EduLab4Future 

https://edulab4future.eu/index.php/employees-call-for-application/
mailto:office@e-trainings.ro

