
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Suportul Preferred by Nature pentru 

Managementul Amprentei de Carbon si 

Programul de Verificare 
 

www.preferredbynature.org 

De ce sa alegeti programul Preferred by Nature Carbon Management? 

• Suportul expertilor pentru stabilirea si aplicare sistemului de management al carbonului 
• O gama larga de servicii axate pe nevoile si angajamentul dumneavoastra 

• Evaluare de terta parte care inspira incredere clientilor si factorilor interesati 
• Utilizarea declaratiilor si etichetelor dupa verificari prealabile 

• Solutii globale si reprezentanti din diverse regiuni 

Luati masuri strategice pentru managementul amprentei de 

carbon al organizatiei sau a unui produs.  

Preferred by Nature Carbon Footprint Management (CFM) 

Support and Verification Programme a fost dezvoltat pentru 

a ajuta organizatiile care doresc sa implementeze actiuni 

credibile si responsabile in ceea ce priveste schimbarile 

climatice. 

Managementul amprentei de carbon 

Managementul amprentei de carbon pentru organizatii sau 

produse poate fi o sarcina dificila. Efortul care trebuie depus 

depinde de situatia specifica a organizatiei si de 

complexitatea operatiunilor, a gamei de produse sau a 

lanturilor de aprovizionare.  

Va oferim un program integrat de verificare si suport care 

va va ajuta sa va administrati amprenta de carbon eficient 

si sa obtineti recunostere prin declaratii publice credibile, 

daca acest lucru este dorit.  

Preferred by Nature Carbon Footprint Management Support 

and Verification Programme este aliniat cu standardele 

recunoscute international, precum Protocolul GHG, 

standardele PAS si ISO 14064. Programul nostru este 

conceput sa permita organizatiei dumneavoastra sa isi 

gestioneze sistematic amprenta de carbon, sa reduca 

emisiile de GES (gaze cu efect de sera), sa isi atinga 

obiectivele de reducere a emisiilor si sa gasesca masuri 

adecvate de compensare a carbonului.  

Solutii globale adaptate nevoilor specifice   

Programul nostru CFM adopta o abordare constructiva, care 

sa aduca o valoare adaugata clientilor nostri. Spre 

deosebire de serviciile de certificare clasice, obiectivul 

nostru este sa lucram mai indeaproape cu companiile care 

doresc sa isi reduca impactul asupra climei.  

In functie de nevoile dumneavoastra,  va putem oferi o 

gama larga de servicii pentru a va ajuta si ghida prin 

procesul CFM, astfel incat sa va atingeti obiectivele 

climatice. Portofoliul Preferred by Nature include instruiri 

personalizate care sa se potriveasca activitatii 

dumneavoastra, suport in implementarea activitatilor 

referitoare la carbon, suport in calcularea amprentei de 

carbon si identificarea datelor, precum si verificare CFM. In 

calitate de client, veti fi asistat sa identificati care servicii 

sunt cele mai potrivite, tinand cont de expertiza si ambitia 

dumneavoastra.  

Servicii specifice 

• Dezvoltarea capacitatii si instruiri. 

• Evaluarea personalizata a instrumentelor de 

calcul pentru produse sau organizatii.  

• Verificare Preferred by Nature Carbon Footprint 

Management (CFM) pentru corporatii, produse, 

servicii sau evenimente.  

• Evaluarea ciclului de viata a produselor sau a 

serviciilor. 
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Aboneaza-te la newsletter-ul nostru 

www.preferredbynature.org/newsletter 

Dezvoltarea capacitatii si servicii de 
consiliere 

Dezvoltarea competentelor personalului va ajuta sa 

intelegeti mai bine oportunitatile si provocarile legate de 

gestionarea amprentei de carbon si sa va asigurati ca 

implementati un sistem transparent si credibil. Echipa 

noastra ofera cunostinte si abilitati necesare personalului 

pentru a asigura calculul si reducerea adecvata a amprentei 

de carbon. Aceasta include intelegerea cerintelor aplicabile 

ale standardului CFM pentru organizatia dumneavoastra, 

metodologia de calcul a factorilor de emisie si modul de 

utilizare a intrumentelor pentru amprenta de carbon.  

Oferim o gama larga de servicii de consiliere, incluzand 

indrumare pentru a va ajuta organizatia sa atinga 

neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon, ajutand la 

alegerea proiectelor potrivite pentru compensarea emisiilor 

sau dezvoltand obiective strategice de reducere pentru 

organizatia in sine sau pentru produse.  

 

Verificarea Preferred by Nature Carbon 
Footprint Management (CFM) 

Daca obiectivul este sa va gestionati si sa va reduceti 

amprenta de carbon in mod continuu si doriti sa utilizati 

declaratii publice pentru a va comunica eforturile, puteti 

alege sa va alaturati programului nostru de verificare. 

Acesta optiune verifica amprenta de carbon la nivel de 

corporatie, produs, serviciu sau evenimente, conform 

standardului Preferred by Nature Carbon Footprint 

Management. Aceasta va permite sa va prezentati actiunile 

intreprinse prin folosirea logo-ului si declaratiilor pe 

produse sau in scop promotional. Pentru utilizarea continua 

a declaratiilor, este necesar un audit anual.  

 

Evaluari personalizate 

Daca sunteti interesat de o verificare specifica, cum ar fi 

validarea emisiilor de carbon legate de un produs, de lantul 

de aprovizionare, de organizatie sau chiar evaluarea 

instrumentelor specifice de calcul a amprentei de carbon, 

va putem oferi un nivel de asistenta si expertiza de terta 

parte adecvate. Desi acest tip de serviciu nu va permite 

utilizarea declaratiilor sau marcilor inregistrate, organizatia 

poate obtine asigurari ca emisiile raportate sunt adecvate, 

complete si credibile.  

Evaluarea ciclului de viata a produselor si 
serviciilor, axate pe emisiile GHG 

Va oferim informatii pentru a va ajuta sa calculati si sa 

gestionati impactul produselor si serviciilor asupra climei. 

Abordarea noastra, care integreaza ciclul de viata al gazelor 

cu efect de sera, include suport pentru identificarea 

obiectivelor organizationale, care sa se alinieze cu cele mai 

bune practici globale LCA (Life Cycle Assessment), pentru 

colectarea si raportarea datelor si revizuirea acestora 

folosind sistemul CFM. Instrumentele LCA pot fi folosite 

pentru a sprijini deciziile corecte pentru lantul de 

aprovizionare, pentru evaluarea conformitatii, precum si 

gestionarea facilitatilor/sucursalelor si a furnizorilor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne puteti contacta 

Pentru mai multe informatii:  

Tudor Serban  

Auditor  

tserban@preferredbynature.org                           

+40 751 933 523 

 

Gestionarea conflictului de interese 

Desi scopul programului CFM Preferred by Nature este 

sa va sprijine eforturile de gestionare a carbonului si  

sa va ajute sa va atingeti obiectivele climatice, dorim 

sa ne asiguram ca verificarea noastra este credibila. 

Am definit cateva tipuri de suport specifice, pe care 

nu le oferim. Acestea includ dezvoltarea procedurilor 

interne, dezvoltarea planului de gestionare a 

amprentei de carbon, stabilitrea planului si 

obiectivelor de reducere a acesteia si, de asemenea 

nu completam datele in numele clientului, in 

sabloanele relevante.  


