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Ce este LeadSUS 

 

 LeadSUS  

Leadership in Sustainability – Sustainability Manager 

 

un PROIECT conceput pentru dezvoltarea competentelor 

in domeniul  

DEZVOLTARII SUSTENABILE 

 

• Proiect de TRANSFER DE INOVATIE – transfer in RO, SI, FR 

 Creaza cadrul pentru un nou program European de formare si certificare  
noua pozitie - Sustainability Manager în cadrul ECQA  

 (European Certification and Qualification Association) 
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DE CE LeadSUS 

 LeadSUS este un viitor program de formare profesionala cu orientare 
practica 

 

 LeadSUS este conceput pentru a : 

 Transfera informatii si cunostiinte 

 Sustine liderii organizatiilor si angajatii sa inteleaga implicatiile 
strategice ale sustenabilitatii 

 Conduce la abordări inovatoare și creative 

 Crește capacitatea de adaptare la schimbări 

 Dezvolta abilități în conceptele de sustenabilitate 

 Crește gradul de conștientizare și de învățare a liderilor 

  cum să integreze în strategia de afaceri aspecte sociale și de mediu ca 

probleme cheie spre o dezvoltare sustenabilă 
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Parteneriat LeadSUS 

 COORDONATORUL PROIECTULUI 

 DENKSTATT ROMANIA 

 

 PARTENERII PRINCIPALI AI PROIECTULUI 

 Universitatea Politehnica Timisoara 

 

 Institutul Politechnic Grenoble – FRANCE 

 

 BICERO Ltd - SLOVENIA  

 

 EMIracle  - BELGIUM 

 

 ISCN GemsbH - AUSTRIA 
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denkstatt ROMANIA 

denkstatt Romania este o companie de consultantă în afaceri, subsidiară a 
companiei austriece denkstatt GmbH, care oferă servicii în domeniul dezvoltării 
sustenabile și a managementului de mediu, calitate, securitate ocupațională. 
Proiectele implementate pentru clienții noștrii din industrie se concentrează in 
principal pe creșterea eficienției operaționale – din punct de vedere ecologic, 
social și economic. 

 
denkstatt Romania face parte din grupul denkstatt, unul dintre actorii cheie în 
domeniul consultanței în sutenabilitate din Europa Centrală și de Est. 

 
 
Echipa LeadSUS este formată din consultanți și traineri calificați cu o vastă 
experiență în implementarea conceptelor de dezvoltare sustenabilă în companii și 
instituții publice, câștigându-și experiența prin derularea de proiecte regionale, 
naționale și internaționale. 
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denkstatt ROMANIA 

denkstatt stands for  

 economic success through 

 ecological innovation and 

 social responsibility 
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Locatii denkstatt 

denkstatt 
Austria 

denkstatt 
Hungary 

denkstatt 
Slovakia 

denkstatt 
Bulgaria 

denkstatt 
Romania 

denkstatt 
Spain 

denkstatt 
Serbia 

denkstatt 
& enertec 
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Activitățile proiectului LeadSUS 

Identification 
of market 

need and skills 
set design 

Training 
material 

adaptation 

Transfer of 
knowledge 

ECQA On line 
learning 
platform 

Examination & 
Certification 

1. Cercetare 
Cursuri similare 

Companii, instituții, 
angajații care doresc să 
participe – GRUP TINTĂ  

2. Integrarea 
materialelor 
de instruire 

3. Testarea pilot 5. Cursuri in 
Clasa 

4. Rafinarea 
materialelor 
de instruire 

6. Rafinarea 
materialelor 
de instruire 

7. Cursuri 
On line 

8. Examinarea 
On line 

9. Examinarea si 
Certificarea 
ECQA  

MANAGEMENTde PROIECT 

MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

DISEMINARE 

Formare de 
formatori 

Autoevaluarea 
Instrument ITC  
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LeadSUS - Ținte specifice 

 Pachetul de materiale de training LeadSUS, conform Criteriilor de performanță 

 Disponibil FINAL in limbile EN, RO, SI, si FR  

 Testarea materialelor de training – Trainingul Pilot 

 RO – Timisoara (maxim 20 persoane/curs) 

 FR – Grenoble 

 Formare de Formatori 

 RO – Timisoara 

 FR – Grenoble 

 Cursuri in clasa 

 RO – Timisoara & Bucharest (maxim 30 persoane/curs) 

 SI – Maribor 

 FR – Grenoble 

 Dezvoltarea unui GHID in sustenabilitate 

 Cursuri ON LINE (disponibile gratuit pe durata de viață a proiectului) 

Ținta Generală : 110 Manageri in Sustenabilitate, 15 formatori 
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Cerinte specifice si clarificari 

 GRUPUL țintă 

 Manageri și /sau angajați reprezentanți ai organizațiilor private sau publice, 
cu responsabilități legate de managementul mediului, responsabilitate socială 
sau de dezvoltare a afacerii și masteranzi angajați 

 

 Calendar activități 

 2014 - 2015 

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 
 Identificare 
nevoi/Gr T 

 Identificare 
Nevoi/Gr. T 

Identificare 
Nevoi / GR T 

 Integrare 
cursuri 

 Integrare 
cursuri    Rafinare Rafinare      Testare  Testare  

  

Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 

              EXAM EXAM   

Train the 
trainer TM 

Train the 
trainer FR 

PILOT in 
FR 

PILOT in 
TM 

Clasa TM Clasa FR Clasa BUC Clasa SI 
Cursuri ON 
LINE 

EXAM.  
ON LINE 
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Cursuri in clasa si ON LINE 

 Scop 

 Instruirea cursantilor in Managementul Sustenabilitatii 

 Feedback in vederea imbunatatirii cursurilor, pentru dobindire de cunostiinte pratice in 
implementare 

 Provocari 

 Cereri foarte multe din partea viitorilor participanti (peste 150 participanti inscrisi pe site-
ul leadsus in RO) 

 Constrangeri legate de numarul de participanti 

 In RO - 3 cursuri in clasa (TM – pilot, TM si BUC – cursuri in clasa) 

 Numar de locuri limitat (max 30 persoane/curs) 

Se vor elabora cerinte de selectie pentru cursurile in clasa – nu sunt momentan definite 

 Beneficii 

 Cursurile ON LINE vor fi disponibile o perioada de 4 luni timp in care se vor stabili citeva 
sesiuni de examinare (nu sunt definite inca) 

 Cursurile ON LINE pot fi accesate si de cei care au participat in clasa - indicat 

 Exersarea cunostiintelor prin prezentarea unui proiect inainte de a intra in examen 

 Examinarea si certificare EU prin ECQA 
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Subiectele principale de curs vizate 
 

 0.   Materiale de suport & Referințe 

 0.1.  Terminologie (concepte, termeni, abordări, explicații metodologice în domeniul sustenabilității) 

 0.2.  Referințe relevante / de actualitate (pentru dezvoltatarea dvs. profesională) 

 1.   Aspecte fundamentale – înțelegerea managementului sustenabil  

 1.1.  Dimensiuni ale sustenabilității (economice, ecologice și sociale) 

 1.2.  Standarde și norme relevante / actuale (standarde ISO și alte norme relevante privind 

sustenabilitatea) 

 2.   Concepte tehnice  - Managementul resurselor 

 2.1.  Metodologia RECP - Utilizarea eficientă a resurselor și producție curată  

 2.2.  Apa  

 2.3.  Energia  

 2.4.  Materiale & Deșeuri 

 3. Responsabilitate socială 

 3.1.  Definiții/abordări ale responsabilității sociale  

 3.2.  Managementul sănătății și securității  

 3.3.  Evaluarea impactului social   

 3.4.  Managementul părților interesate 
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Subiectele principale de curs vizate 
 

 4.   Sustenabilitatea produselor și a serviciilor  

 4.1.  Abordarea globală a ciclului de viață  

 Actori cheie în ciclul de viață al prosusului / serviciului;  

 Costul și evaluarea ciclului de viață;  

 Amprenta de carbon pentru produse și servicii;  

 Sisteme de management al ciclului de viață al produsului;  

 Design-ul sistemelor și a produselor / serviciilor sustenabile 

 4.2. Inovare prin proiectarea sistemelor și serviciilor/produselor sustenabile  

 Ecodesign & Ecomarketing; 

 Proiectarea integrata a conceptului de reciclare – reciclare, reutilizare, refabricare 

 4.3.  Lantul de aprovizionare & Achiziții sustenabile 

 5.   Management dezvoltarii sustenabile 

 5.1.  Managementul strategic al sustenabilității 

 5.2.  Model de afaceri sustenabil 

 5.3.  Leadership în sustenabilitate 

 5.4.  Contabilitatea de mediu  

 5.5.  Comunicarea cu experți din domenii diferite 

 5.6.  Managementul cunoașterii pentru un management sustenabil 
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Proces de înregistrare 

 Dacă vrei să devi Manager in Sustenabilitate 

 Dacă vrei să inveți cum să contribui 

 La o viață mai bună 

 La o economie verde 

 Să asiguri bunăstarea generațiilor viitoare 

 

 Trebuie sa te inregistrezi pe 

www.leadsus.eu 

 

Și putem începe împreună o călătorie minunată 

Se completeaza dupa inregistrare chestionarul de identificare a 
nevoilor de instruire de la sectiunea MARKET ANALYSES 
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VĂ MULȚUMESC 

Leonardo da Vinci – Proiect de transfer de inovare 
Leadership in Sustainability – Sustainability Manager 

Nr. Contract: LLP - LdV / TOI / 2013 / RO / 022 
Nr. Proiect: 2013-1-RO1-LEO05 – 28771 

  
Proiectul a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Conținutul acestui material - prezentare - reflectă punctul de vedere al autorului - 

parteneriatul LeadSUS - iar Comisia nu poate fi facută responzătoare în nici un fel de modul în care acesta este folosit 

Contact: 
 
Fistis Gabriela – Project Manager: gabriela.fistis@denkstatt.ro 
 
Andrei Churican - Consultant: andrei.churican@denkstatt.ro 
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