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I n g .  A l e s s a n d r o  B o m b a r d a  C o n s u l e n z a  A z i e n d a l e  

LLoo  ssttuuddiioo  ddii  ccoonnssuulleennzzaa  hhaa  aaccqquuiissiittoo  uunnaa  ccoonnoosscceennzzaa  sseemmpprree  ppiiùù  

aapppprrooffoonnddiittaa  iinn  vvaarrii  sseettttoorrii  dd’’iinntteerreessssee  ddeellllee  iimmpprreessee..  LLaa  nnoossttrraa  eessppeerriieennzzaa  

nnaassccee  ddaallllaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ssttuuddii  ddii  ccoonnssuulleennzzaa,,  cceennttrrii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee,,  

ssiiaa  aall  sseerrvviizziioo  ddii  aazziieennddee  ssiiaa  ddeeii  pprriivvaattii..  

  

IIll  nnoossttrroo  oobbiieettttiivvoo  èè  ddii  ffoorrnniirree  aaii  nnoossttrrii  cclliieennttii  uunn’’aassssiisstteennzzaa  aaddeegguuaattaa  nneellllaa  

rriissppoossttaa  aa  rriicchhiieessttee  nnoorrmmaattiivvee,,  eessiiggeennzzee  iinntteerrnnee,,  pprriivvaattee  oo  pprroovveenniieennttii  ddaa  

rriicchhiieessttee  ddeeggllii  eennttii  ddii  ccoonnttrroolllloo,,  mmeetttteennddoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  kknnooww--hhooww,,  

eessppeerriieennzzaa,,  ssttrruummeennttaazziioonnee  ee  ccoommppeetteennzzee  ssppeecciiffiicchhee  aaccqquuiissiittee  nneeggllii  aannnnii,,  

aanncchhee  mmeeddiiaannttee  iill  ccoonnttiinnuuoo  aaggggiioorrnnaammeennttoo..    

LLoo  ssttuuddiioo  ggaarraannttiissccee  pprrooffeessssiioonnaalliittàà,,  ddiissccrreezziioonnee  ee  aaffffiiddaabbiilliittàà..  

  

TTrraa  ii  pprriinncciippaallii  sseerrvviizzii  ooffffeerrttii  sseeggnnaalliiaammoo::  

••  CCoonnssuulleennzzaa  ppeerr  llaa  SSaalluuttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  nneeggllii  aammbbiieennttii  ddii  llaavvoorroo,,  ccoonn  

sstteessuurraa  DDooccuummeennttii  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  RRiisscchhii,,  rreeddaazziioonnee  rreellaazziioonnii  

tteeccnniicchhee  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  rriisscchhii  ssppeecciiffiiccii  ((mmoovviimmeennttaazziioonnee  

mmaannuuaallee  ddeeii  ccaarriicchhii,,  ssoovvrraaccccaarriiccoo  bbiioommeeccccaanniiccoo  aarrttii  ssuuppeerriioorrii,,  

eessppoossiizziioonnee  aaggeennttii  cchhiimmiiccii,,  iinncceennddiioo,,  ddooccuummeennttoo  pprrootteezziioonnee  ccoonnttrroo  llee  

eesspplloossiioonnii,,  rriisscchhii  mmaacccchhiinnee  ee  aattttrreezzzzaattuurree,,  ggrraavviiddaannzzaa,,  rriisscchhiioo  

eessppoossiizziioonnee  aa  vviibbrraazziioonnii  mmeeccccaanniicchhee  ccoonn  rriilliieevvii  ssttrruummeennttaallii,,  ssttrreessss  

llaavvoorroo  ccoorrrreellaattoo,,  eecccc……)),,  

••  AAssssuunnzziioonnee  ddeellll’’iinnccaarriiccoo  ddii  RRSSPPPP  eesstteerrnnoo,,  

••  AAssssiisstteennzzaa  aall  SSeerrvviizziioo  ddii  PPrreevveennzziioonnee  ee  PPrrootteezziioonnee,,  ccoommpprreennssiivvaa  ddii  

ggeessttiioonnee  oorrddiinnaarriiaa  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  rreellaattiivvaa  aallllaa  ssaalluuttee  ee  

ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo,,  

••  EEsseeccuuzziioonnee  ddii  ssoopprraalllluuoogghhii  ppeerr  cchheecckk--uupp  ddeellllee  ssiittuuaazziioonnii  iinneerreennttii  aallllaa  

ssiiccuurreezzzzaa  ee  llaa  ssaalluuttee  ddeeggllii  aammbbiieennttii  ddii  llaavvoorroo,,  aall  ffiinnee  

ddeellll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeggllii  oonneerrii  ppeerr  ll’’eevveennttuuaallee  aaddeegguuaammeennttoo  aallllaa  

lleeggiissllaazziioonnee  vviiggeennttee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  SSaalluuttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  nneeggllii  aammbbiieennttii  ddii  

llaavvoorroo,,  

••  AAssssiisstteennzzaa  aallllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeeii  mmooddeellllii  OOTT2244  ppeerr  ll’’ootttteenniimmeennttoo  

ddeeggllii  ssggrraavvii  IINNAALL,,  

••  RReeddaazziioonnee  PPrraattiicchhee  ddii  PPrreevveennzziioonnee  IInncceennddii,,  ccoommpprreennddeennttii::  
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oo  RRiilliieevvii  ssuuggllii  eeddiiffiiccii,,  ggllii  aarrrreeddii,,  ii  ddiissppoossiittiivvii  ddii  pprreevveennzziioonnee  iinncceennddii  aaii  

ffiinnii  ddeellll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeggllii  oonneerrii  nneecceessssaarrii  ppeerr  ll’’aaddeegguuaammeennttoo  

ddeellllee  aazziieennddee  aallllaa  lleeggiissllaazziioonnee  vviiggeennttee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprreevveennzziioonnee  

ddeeggllii  iinncceennddii,,  

oo  RReeddaazziioonnee  ddeeii  pprrooggeettttii  ddii  pprreevveennzziioonnee  iinncceennddii  ((sscchheeddee  iinnffoorrmmaattiivvee  

ggeenneerraallii,,  rreellaazziioonnii  tteeccnniicchhee,,  eellaabboorraattii  ggrraaffiiccii)),,  ee  pprreesseennttaazziioonnee  

ddeellllaa  rriicchhiieessttaa  ddii  ppaarreerree  ddii  ccoonnffoorrmmiittàà  aannttiinncceennddiioo  aaii  CCoommaannddii  

PPrroovviinncciiaallii  ddeeii  VViiggiillii  ddeell  FFuuooccoo  ee  ppeerr  rreellaattiivvaa  ccoonnssuulleennzzaa..  

oo  PPrreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ddii  ssoopprraalllluuooggoo  aaii  ffiinnii  ddeell  rriillaasscciioo  ddeell  

CCeerrttiiffiiccaattoo  ddii  PPrreevveennzziioonnee  IInncceennddii  ccoommpprreessaa  llaa  rreellaattiivvaa  

rreeddaazziioonnee//rraaccccoollttaa  ddii  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ee  cceerrttiiffiiccaazziioonnii  ccoommpprroovvaannttii  

cchhee  llee  ssttrruuttttuurree,,  ggllii  iimmppiiaannttii,,  llee  aattttrreezzzzaattuurree  ee  llee  ooppeerree  ddii  ffiinniittuurraa  

ssoonnoo  ssttaattii  rreeaalliizzzzaattii,,  iinnssttaallllaattii  oo  ppoossttii  iinn  ooppeerraa  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllaa  

vviiggeennttee  nnoorrmmaattiivvaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  aannttiinncceennddiioo..  

oo  CCoommppiillaazziioonnee  ee  rreeddaazziioonnee  ddii  SSeeggnnaallaazziioonnii  CCeerrttiiffiiccaattee  IInniizziioo  AAttttiivviittàà  

aannttiinncceennddiioo,,  

oo  RRiinnnnoovvii  ddii  CCeerrttiiffiiccaattii  ddii  PPrreevveennzziioonnee  IInncceennddii,,  

oo  AAssssiisstteennzzaa  aaii  rraappppoorrttii  ttrraa  llee  aazziieennddee  ee  ggllii  oorrggaannii  ccoommppeetteennttii  

pprroovviinncciiaallii  ddeeii  VViiggiillii  ddeell  FFuuooccoo,,  

••  RReeddaazziioonnee  PPiiaannii  ddii  eemmeerrggeennzzaa  ee  ppllaanniimmeettrriiee  ddii  eevvaaccuuaazziioonnee,,  eedd  

aassssiisstteennzzaa  aallllee  pprroovvee  aannnnuuaallii  ddeeii  ppiiaannii  ddii  eemmeerrggeennzzaa,,  ccoonn  

ssiimmuullaazziioonnee  ddeellllee  ddiiffffeerreennttii  ttiippoollooggiiee  ddii  eemmeerrggeennzzee  ddeessccrriittttee  nneeii  ppiiaannii  

((iinn  ppaarrttiiccoollaarree  uussoo  ddeell  ggeenneerraattoorree  ddii  ffuummoo  ppeerr  eemmeerrggeennzzaa  iinncceennddiioo)),,  

••  RReeddaazziioonnee  PPiiaannii  OOppeerraattiivvii  ddii  SSiiccuurreezzzzaa  ((PPOOSS)),,  

••  RReeddaazziioonnee  DD..UU..VV..RR..II..  

••  AAttttiivviittàà  ddii  FFoorrmmaazziioonnee,,  qquuaallee::  

oo  FFoorrmmaazziioonnee  GGeenneerraallee  ee  SSppeecciiffiiccaa  ddeeii  LLaavvoorraattoorrii,,  aaii  sseennssii  ddeeggllii  

AAccccoorrddii  SSttaattoo--RReeggiioonnii  ddeell  2211  ddiicceemmbbrree  22001111,,  

oo  FFoorrmmaazziioonnee  ddeeii  rraapppprreesseennttaattii  ddeeii  LLaavvoorraattoorrii  ppeerr  llaa  SSiiccuurreezzzzaa  ((RRLLSS)),,  

ee  ddeeii  PPrreeppoossttii,,  

oo  FFoorrmmaazziioonnee  ddeeggllii  aaddddeettttii  aallllaa  lloottttaa  ee  pprreevveennzziioonnee  ddeeggllii  iinncceennddii  ee  

aallllaa  ggeessttiioonnee  ddeellll’’eemmeerrggeennzzaa,,  
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oo  FFoorrmmaazziioonnee  ddeeggllii  aaddddeettttii  aallllaa  ccoonndduuzziioonnee  ddeeii  ccaarrrreellllii  eelleevvaattoorrii,,  

ccaarrrroo  ppoonnttee,,  

oo  FFoorrmmaazziioonnee  ddeeggllii  aaddddeettttii  aallllaa  mmaanniippoollaazziioonnee  ddeeggllii  aalliimmeennttii  

((aalliimmeennttaarriissttii)),,  

••  AAssssiisstteennzzaa  aallllee  pprraattiicchhee  ddii  IIggiieennee  ddeeii  pprrooddoottttii  aalliimmeennttaarrii  ((rreeddaazziioonnee  

mmaannuuaallii  ddii  aauuttooccoonnttrroolllloo  ccoonnffoorrmmii  aallllaa  mmeettooddoollooggiiaa  HH..AA..CC..CC..PP..)),,  

••  CCoonnssuulleennzzaa  nneellllaa  mmaarrccaattuurraa  CCEE,,  sseeccoonnddoo  ddiirreettttiivvee::  MMaacccchhiinnee,,  BBaassssaa  

TTeennssiioonnee,,  CCoommppaattiibbiilliittàà  EElleettttrroommaaggnneettiiccaa,,  PPEEDD,,  AATTEEXX,,  ccoommpprreennssiivvaa  

ddii::  

oo  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  ddiirreettttiivvee  ee  nnoorrmmaattiivvee  aapppplliiccaabbiillii,,  

oo  IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  pprroovvee  nneecceessssaarriiee  aall  ffiinnee  ddii  ddiimmoossttrraarree  llaa  

ccoonnffoorrmmiittàà  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  aapppplliiccaabbiillee  ee  aallllaa  lleeggiissllaazziioonnee  vviiggeennttee,,  

ccoonn  pprrooppoossttee  ppeerr  llee  pprroovvee  ddaa  ppaarrttee  ddii  llaavvoorraattoorrii  aaccccrreeddiittaattii,,  

oo  AAnnaalliissii  ddeeii  rriisscchhii  ee  ssooddddiissffaacciimmeennttoo  ddeeii  RREESS  ddeellllee  ssiinnggoollee  ddiirreettttiivvee,,  

oo  SStteessuurraa  ddeell  ffaasscciiccoolloo  tteeccnniiccoo  ddii  ccoossttrruuzziioonnee  ee  pprrooggeettttaazziioonnee,,  

oo  SStteessuurraa  ddeellllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  ccoonnffoorrmmiittàà,,  

oo  SStteessuurraa  ddeell  lliibbrreettttoo  ddii  uussoo  ee  mmaannuutteennzziioonnee,,  

••  RReeddaazziioonnee  AAtttteessttaattii  ddii  PPrreessttaazziioonnee  EEnneerrggeettiiccaa  ddeeggllii  EEddiiffiiccii,,  

••  RReeddaazziioonnee  ddii  LLeeggggii  1100,,  

••  RReeddaazziioonnee  pprraattiicchhee  ppeerr  ll’’aacccceessssoo  aa  iinncceennttiivvii  ffiissccaallii,,  

••  CCoonnssuulleennzzee  eenneerrggeettiicchhee,,  ssiiaa  ppeerr  pprriivvaattii  rreessiiddeennzziiaallii,,  cchhee  ppeerr  ssiittii  

pprroodduuttttiivvii,,  

••  RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aauuddiitt  eenneerrggeettiiccii,,  

••  RReeddaazziioonnee  ddii  DDiiaaggnnoossii  EEnneerrggeettiicchhee  aaii  ffiinnii  ddeell  DDllggss  110022//22001144,,  

••  AAssssiisstteennzzaa  aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddii  ssiisstteemmii  ddii  ggeessttiioonnee  ddeellll’’eenneerrggiiaa,,  UUNNII  

CCEEII  EENN  IISSOO  5500000011,,  

••  PPrrooppoossttee  ppeerr  iill  rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo  oorriieennttaattee  aallllaa  rriidduuzziioonnee  ddeeii  

ccoonnssuummii  eenneerrggeettiiccii  ppeerr  ll’’iilllluummiinnaazziioonnee  ddeeggllii  aammbbiieennttii  ddii  llaavvoorroo..  

  

LLoo  ssttuuddiioo  èè  iinn  ggrraaddoo  ddii  ffoorrnniirree  aassssiisstteennzzaa  nneellll’’aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ddii  uulltteerriioorrii  

tteemmii..  PPeerr  mmaaggggiioorrii  ddeettttaaggllii  ssuuii  sseerrvviizzii  ooffffeerrttii  ee  ppeerr  ooggnnii  eessiiggeennzzaa  nnoonn  

eessiittaattee  aa  ccoonnttaattttaarrccii..  


