Condominiu: București, bd. Iancu de Hunedoara
nr.25

Reabilitare termică 2010

5. Studiu de caz –
bloc.B2, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 25,
sector 1, București

Analiza cost – beneficiu a consumurilor de energie termică înregistrate (2011-2015)
Calcul
1.Media consumului de energie termică a
ultimilor 5 ani = 497,42 Gcal/an
2. Economia procentuală de energie termică =
maximum (2009) / media (2011-2015) - 1 =
(698,71-497,42)/698,71 -1 = 28,81%
Tarif gigacalorie = 328 lei (preț subvenționat 2016)
3. Economia anuală medie = (698,71 - 497,42)
*328 = 201,31 *328 = 66.023 lei/an.
4. Economia totală: In perioada 2011-2015
(5 ani), au fost realizate economii de
combustibili fosili de 100,6 t.e.p, (698,71497,42) *0,1 * 5)

5. Investiția inițială a fost de: 1.362.648 Euro x
4.45 RON/Euro = 6.063.783,6 RON

2. Părți

interesate – STRUCTURA NAȚIONALĂ (CINE?)

Autorități centrale
Președint
Curte
constituțională
e
Guvern

Parlament

Județe
Prefecturi
ATRIBUTE
1. Persoane
2. Proprietăți,
resurse materiale
și inventariere
3. Informații
4. IT
5. Bani

Localități
SIRUTA+ CNP
Persoane (familii,
gospodării, locuințe,
terenuri, active)
CNP
•
•
•
•

Impozite
Accize
Alte taxe
Contribuții/Granturi

@Eng. Gheorgh e Hriscu, PMP, CGEIT, ITIL-2F&3F, OCP, QM-TÜV, 2018

Firme private: SRL, SA, PFA, II, IF, bănci, burse, etc.
(produse & servicii)
COD FISCAL
RA, societăți și companii naționale:
păduri, ape, drumuri, meteo, telecomunicații, poștă,
transport, resurse, energie, Registrul comerțului, utilități,
etc.
COD FISCAL
ONG: asociații, fundații, federații, uniuni
COD FISCAL
Unități de învățământ și cercetare: grădinițe, școli, licee,
universități, institute C&D+I)
COD FISCAL
Unități sociale (sănătate, cultură, sport, culte)
COD FISCAL
Autorități administrative: Primării, Adm. financiare,
Poliții (judiciară, pază, (fito)sanitară, mediu, autocirculație), Procuraturi, ISU, Armată, SRI, Penitenciare
COD FISCAL

Etape în desfășurarea unui proiect finanțat
din surse externe
Eligibilitate Beneficiar
(foaie de parcurs, PÎEE)

A. Documente
justificative valabile,
autorizații

C. Ghid de finanțare

A. Resurse proprii

Fonduri
UE

B. Programe operaționale
NATIONALE
(POR, POIM)
B1. Alte surse: programe
internaționale și/sau
naționale, credite

D. Scrierea propunerii
de proiect
E. Evaluare proiect
G. Proiect de execuție
H. Indicatori de rezultat

I. Raportarea/
Publicitatea
rezultatelor

Impact, rezultate,
sustenabilitate

Beneficiari privați
•trecerea de la statutul de consumator la cel
de prosumator;
•„înverzirea” flotelor de transport şi
echiparea cu staţii de încărcare cu energie
electrică;
•„înverzirea”clădirilor aflate în proprietate
privată;
•„smart” grid şi contorizare „inteligentă”;
stocarea energiei;
•modernizarea proceselor tehnologice (din
instalaţii şi echipamente cu un grad ridicat
de eficienţă energetică);extinderea
recuperării şi folosirii resurselor secundare
de energie;
•integrarea surselor regenerabile de energie
în procesele tehnologice;
•promovarea co-generării şi tri-generării de
mică şi medie putere;
•folosirea surselor regenerabile de energie
în scopuri industriale;
•investiţii cu valoare adăugată mare şi
consum redus de energie;

Administrația publică
•reabilitarea termică a clădirilor publice;
•„înverzirea” flotelor de transport public şi
echiparea cu stații de încărcare cu energie
electrică;
•„înverzirea” clădirilor aflate în proprietate
publică;
•reabilitarea sistemelor de încălzire locală şi
centralizată; utilizarea surselor regenerabile de
energie pentru producerea de energie termică;
•promovarea pompelor de căldură;
•contorizare (contoare termice, debitmetre,
ventile termostate, ventile de echilibrare
hidraulică, repartitoare de costuri);
•iluminat public interior şi exterior;
•promovarea co-generării de mică şi medie
putere;
•gestiunea consumului de energie în clădiri
publice;
•modernizarea sistemelor de alimentare cu apă
potabilă;
•valorificarea locală a surselor regenerabile de
energie pentru acoperirea consumului propriu.

Întrebări CHEIE?
1. CE încearcă acest proiect să realizeze? - DEFINIȚII, Justificarea URGENȚEI/
NECESITĂȚII
2. CE se va schimba sau influența prin realizarea proiectului? - REZULTATE
3. CUM veți realiza proiectul? Acțiuni - răspunderi – plan (CINE conduce? UNDE?
CÂND?)
4. CUM va fi monitorizat proiectul? – Criterii de evaluare, control, măsurare
5. CÂT COSTĂ proiectul ? - Calcule exacte și realiste
6. RESURSE? - surse, garanții
7. SUSTENABILITATEA rezultatelor după finalizarea proiectului? Demonstrată/
Garantată
8. Materiale suplimentare/Dovezi în susținerea ideii de proiect?

Chestionar inițial (difuzat separat)
Resurse, roluri, responsabilități și autoritate
Politica energetică
Cerințe legislative și alte cerințe
Referința și analiza energiei, Indicatori de performanță (EnPI)
Obiective și ținte energetice, planuri de acțiune pentru managementul
energiei
6. Competență, instruire și conștientizare
7. Comunicare
8. Documentație
9. Controlul documentelor
10. Control operațional
11. Proiectare
12. Procurare de servicii, produse, echipamente și energie
13. Monitorizare și măsurare
14. Evaluarea conformității
15. Audit intern
16. Neconformități, acțiuni preventive și acțiuni corective
17. Controlul înregistrărilor
Sursa:www.ceesen.org
18. Analiza efectuată de management
1.
2.
3.
4.
5.

Identificarea sursei de finanțare

1. Fonduri europene prin MFE
A. POIM 2014-2020 Total: 10,8 Miliarde Euro - http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014
Axa prioritară 6 : Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea susținerii unei
economii cu emisii scăzute de carbon (consumatori industriali >1000 tep/an
– 197.329.787,00 Euro
B. POR - 2014-2020 - Total: 6,7 miliarde EURO http://www.fonduri-ue.ro/por-2014
Axa Prioritară 3 - Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice
- 2.374.570.000 Euro
Tipuri de activități
•eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora
•eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora
•investiții în iluminatul public
•măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/
electrice, etc.)
Potențiali beneficiari
autorități publice centrale și locale

2. Identificarea surselor/informațiilor
suplimentare și a contribuției proprii

A. Fonduri europene (direct la Brussels): 750 mil Euro
https://ec.europa.eu/info/news/energy-union-eu750-million-eu-funding-available-clean-energyinfrastructure-2019-mar-20_en (2019 CEF Energy, 13/06/2019)
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-energy-efficiency
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/c_2019_2187_f1_commission_implementing_decision_en.pdf

112 mil Euro

B. GRANT: HORIZON 2020 până la 03/09/2019
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections
2. Granturi SEE si Norvegiene
pentru dezvoltarea energetică

în Romania – 27,1

mil. EUR

Sprijin pentru deplasări Fondul pentru Relații
9 nov 2017 - 28 ian 2020
Bilaterale la nivel de program

100.000 €

3. Credite

internaționale (UNDP, IFC, WB, BEI, BERD etc.

4. Credite

de la băncile comerciale românești (ex. CEC, Garanti Bank)

POR – ADI - ITI-DD
Altă finanțare: http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-2/apeluri-lansate
•Depunere: 08/07/2019 - 08/11/2019
•Cod: 2.1.A/ITI 1/2016 mySMIS
•Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR SE), www.adrse.ro, strada Anghel Saligny nr.24, Brăila,
telefon: 0239.611.086; 0339.401.018; 0339.401.019; 0339.401.020, email: adrse@adrse.ro,
•Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării
economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de
afaceri” are ca obiectiv consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în
Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională. Ea este dedicată sprijinirii
dezvoltării microîntreprinderilor, pe de o parte și a structurilor suport de incubare a afacerilor, pe de altă
parte.
•În cadrul prezentului apel se pot depune numai proiecte pentru investițiile localizate pe teritoriul
acoperit de instrumentul Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării (municipiul Tulcea, orașele
Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina).
•Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii
•Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line
Finanțare neramburabilă: maxim 90% din investiție și minimis (pt. investiți<200000 Euro),
minim 25000 Euro, fond: 24,56 milioane euro. Termen:31/12/2023

Programul - Casa verde 2019

finanțat de Guvernul României (<90%, < 20.000
lei Ordinul AFM nr. 1287 din 05 decembrie 2018).
www.afm.ro
Cheltuieli cu achiziția sistemului de
panouri fotovoltaice cu putere minima
Eligibilitate
instalata de 3 kWp, având ca principale
•Persoanele fizice cu domiciliul în România
părți componente:
•Ești proprietarul imobilului pe care se amplasează
1. Panouri fotovoltaice;
sistemul de panouri fotovoltaice
2. Invertor;
• Unde sunt mai mulți proprietari, aceștia trebuie sa
3. Materiale conexiuni;
isi dea toți acordul cu privire la implementarea
4. Structura de montaj a sistemului;
proiectului (coproprietarii semnează pe cererea de
5. Modul de comunicație;
finanțare)
6. Contor inteligent;
•Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu sau
7. Tablou electric curent continuu/curent
revendicări
alternative;
•Nu sunt obligații restante la bugetul de stat și la
8. Cheltuielile cu montajul si punerea in
bugetul local
funcțiune;
9. TVA aferenta cheltuielilor eligibile;

Alte detalii în timp real www.finantare.ro
Tripla CONSTRÂNGERE
Conținut/Specificații

Resurse,
Calitate,
Risc
Timp

Cost

Analiza economică

Sursa: Ghidul pentru analiză economică- PMI, www.pmi.org

Flux activități

Legendă:
•ToR – Termeni de referință
•CP – Carta proiectului, programului sau portofoliului
•PPP – Proiect, Program, Portofoliu
•Beneficii – individuale, ale comunității, ale societății umane, ale NATURII
•CMMI – Modelul maturității capabilității integrate

Principiile guvernanței

#
1
2
3
4
5
6

Principii

Evaluare

Responsabilitate
Strategie
Procurare/Achiziții
Execuție/Performanță
Conformitate
Comportament uman

Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu

Sursa: ISO 38500, www.iso.org

Conducere/
Dirijare
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu

Monitorizare
& control
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu

Analiza economică - Standardul BA-PMI -2017
Arii de
cunoș tințe

Evaluare

Grupul de procese Definirea și Analiză

Grupul de
procese Iniț iere

4.1 Identificarea problemei sau
4.7 Dezvoltarea
oportunităț ii
cartei suport
4.2 Evaluarea situației actuale
4.3 Determinarea stării viitoare
nevoilor4.4 Determinarea soluții viabile
4.5 Facilitarea dezvoltării foii de parcurs
a produsului
4.6 Asamblarea studiului de
prefezabilitate
5.1 Identificarea părț ilor interesate

Implicarea
părț ilor
interesate
Obț inerea
datelor

Grupul de procese Planificare

5.2 Analiza conduitei părț ilor interesate
5.3 Determinarea unui angajament și o
abordare a comunicării părț ilor
interesate
5.4 Planificarea conduitei în analiza
economică
6.1 Determinarea abordării obț inerii
datelor

7.1 Determinarea abordării analizei

Analize

Trasabilitatea ș i
monitorizarea
9.1 Estimarea performanț ei soluției
Evaluarea
soluț iei

8.1 Determinarea trasabilităț ii și a
abordării monitorizării
9.2 Determinarea abordării evaluării
unei soluț ii

Grupul de procese Execuț ie

5.5 Pregătirea pentru tranziț ia la
starea viitoare

Sursa: www.pmi.org
Grupul de procese Monitorizare ș i
Control

Grupul de procese Eliberare/Finalizare

5.6 Managementul implicării și
comunicării părț ilor interesate
5.7 Evaluarea performanț ei
analizei economice

6.2 Pregătirea pentru obț inerea
datelor
6.3 Obț inerea datelor
6.4 Confirmarea rezultatelor
obț inerii datelor
7.2 Crearea și analiza modelului
7.3 Definirea și elaborarea
cerinț elor
7.4 Definirea criteriilor de acceptare
7.5 Verificarea cerinț elor
7.6 Validarea cerinț elor
7.7 Stabilirea priorităț ilor cerinț elor
și a altor informaț ii despre produs
7.8 Identificarea și analiza riscurilor
produsului
7.9 Evaluarea opț iunilor de
proiectare
8.2 Stabilirea
a produsului
relaț iilor și a
8.4 Managementul schimbărilor
dependenț elor
cerinț elor și a altor informaț ii
8.3 Aprobarea cerinț elor
despre produs
9.3 Criteriile de acceptare a evaluării
9.4 Obț inerea soluț iei și abordarea defectelor
Acceptarea pentru
eliberare/livrare

Surse: www.pmi.org
Managementul proiectelor- PMBOK6 (PMI, 2017 ), ISO: 21500 www.iso.org, www.asro.ro
www.pmi.ro
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Arii de cunoș tințe
Grupuri de
procese
1

2

Inițiere

Planificare

Managementul Managementul Managementul Managementul Managementul Managementul Managementul Managementul Managemen
Managementul
conținutului programu lui de
costurilor
calităț ii
resurselor
comunicărilor
riscurilor în
procurărilor tul părțilo r
integrării proiectului proiectului
execuție
proiectului
proiectului
proiectului
proiectului
proiect
proiectului
interesate
(C4)
(C5)
(C6))
(C7)
(C8)
(C9)
(C10)
(C11)
(C12)
(C13)
1.1.2 Identificarea
părților
interesate

Elaborarea Cartei proiectului

Elaborarea planului de
management al proiectului

Planificarea
managementului
conținutului

2.2.1 - Planificarea
managementului
programului de
execuție

2.3.1 - Planificarea
managementului
costurilor

Obținerea cerințelor

2.2.2 - Definirea
activităților
2.2.3 - Ordonarea
activităților

2.3.2 - Estimarea
costurilor

Definirea
conținutului

2.2.4 - Estimarea
duratelor activităților

2.1.4 - Crearea WBS

2.2.5 - Elaborarea
programului de
execuție

2.4.1 - Planificarea
managementului
calității

2.3.3 - Determinarea
bugetului

2.5.2 - Estimarea
resurselor pe
activități

2.6.1 - Planificarea
managementului
comunicărilor

2.7.3 - Efectuarea
2.8.1 - Planificarea
analizelor calitative a
procurărilor
riscurilor
proiectului
2.7.4 - Efectuarea
analizelor cantitative
a riscurilor

2.9.1 Planificarea
implicării
părților
interesate

2.7.5 - Planificarea
răspunsurilor la riscuri

Dirijarea și managementul
lucrărilor proiectului

3

2.7.1 - Planificarea
managementului
riscurilor
2.7.2 - Identificarea
riscurilor

2.5.1 - Planificarea
managementului
resurselor

3.5.1 – Angajarea
resurselor
3.4.1 - Efectuarea
managementului
calității

Execuție
Managementul cunoștințelor
proiectului

3.5.2 – Instruirea
echipei

3.6.1 - Managementul
3.7.1 - Implementarea 3.8.1 - Efectuarea
realizării
răspunsurilor la riscuri
procurărilor
comunicărilor

3.9.1 Managementul
implicării
părților
interesate

4.6.1 - Monitorizarea 4.7.1 - Monitorizarea
comunicărilor
riscurilor

4.9.1 Monitorizarea
implicării
părților
interesate

3.5.3 - Conducerea
echipei de proiect

4

5

Monitorizare
și control

- Efectuarea controlului integrat al
schimbărilor

Încheiere

Încheierea proiectului sau a fazei

4.1.1 - Controlul
conținutului
4.1.2 - Validarea
conținutului

4.2.1 - Controlul
programului de
execuție

4.3.1 - Controlul
costurilor

4.4.1 - Controlul
calității

4.5.1 - Controlul
resurselor

4.8.1 - Controlul
procurărilor

Managementul proiectelor- PRINCE2 (2009)

(dirijare/guvernanță)

Management

Conducere

Mandat de proiect
(contract)

Direcții stabilite de Co mitetul de co ordon are al
proiectu lui și/sau decizii ale or gan izației

Not ificarea înc heierii
proiec tului

0. Conducerea (dirijarea/guvernanța) proiectului
Autoriza rea
ini ți erii
proiectului

Autoriza rea
proie ctul ui

Au torizarea etapei sau a
plan ulu i excepției

Elaborarea și aplic area d e
directive ad-hoc

Autorizarea înc heierii
proiectului

1. Start proiect
1 . Numir e manager de
proie ct
2 . Preluare lecții învăța te
3 . Proi ectar e și dele ga re
e chi pă de proi ect
4 . Pregă ti re studi u de
prefezabilitate
5 . Selectarea abordă ri i
proie ctul ui și a î ntâ lni ri lor
prelimina re
6 . Planificare a e tapei de
la nsa re

2.Lansarea proiectului
1. Pr egătirea strat egiilor d e
manage ment al riscurilo r,
co nfiguraț iei, calit ății și
co municărilo r
2. Stabilirea con troa lelor proiectu lu i
3. Revizuirea d ocu mentației și
elab or area p lan urilo r pr oiectului
4. Asa mblarea PID

6. Încheierea proiectului

3. Gestionarea limitelor

1. Pre gătirea înch eie rii plan ificat e
2. Pre gătirea înch eie rii N Ep lan ifica te
3. Pre lu are a, transfe rul, ma nipularea și
co nse rvarea prod uselo r
4. Evalu area proiectului (au dit)
5. Înch eier ea rec omand ată a
proiectului

1. Planificar ea e tapei următoar e
2. Actua lizarea plan urilor
pr oiectu lu i
3. Actua lizarea stud iu lui d e
pr efezabilitate
4. Rap ortar ea finalizării etapei
5. Elab ora re a p lanu lu i e xcep ției

4. Monitorizare și Control
Livrare

(execuție)

1.Autor izarea exe cuției lucrăr ilor
2.Revizuir ea evoluț iei lucrărilor
3.Recep țion area lucr ărilo r fin alizat e

1.Acceptarea lucrărilor și produselor (WP)

4.Revizuir ea et apei
5.Rap or ta rea elemen telor semn ificative

6. Cap tur are a și examinarea p roblemelo r și r iscurilo r
7. Escalad area p ro blemelo r și riscu rilo r
8. Monito rizarea a cțiu nilo r core ctive

2.Realiz area lucrărilor și produselor (WP)

3.Livrarea rez ultatelor

Evaluarea proiectului
Evaluarea tehnico-științifică
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obiectivele realizate;
Bugetul realizat;
Obiectivele in curs de realizare;
Gradul de realizare a obiectivelor;
Rezultatele obținute;
Strategia utilizată pentru atingerea obiectivelor;
Nivelul calitativ atins;
Efectele economice estimate;
Modificările impuse proiectului;
Respectarea documentelor de planificare:
Abateri constante in implementare;
Evaluarea condițiilor concrete in care se
desfășoară proiectul.

Evaluarea financiară
•
•
•
•
•

Existenta documentelor pentru
decontare întocmite corect;
Analiza finanțării din bugetul aprobat;
Analiza cofinanțării sau a contribuției;
Analiza Cheltuielilor pe categorii.

PANEL 2050
Proiect
european

www.ceesen.org

Module de date
Date initiale - Unitate
Judete

Profil/
activitate
nomenclator

Adresa

Organizație

Profil/
activitate

Chestionare
Centre de
consum

Tip dotări

Consum an anterior

Atestate ANRE

En. Electrică (tep/lună)

Responsabil
Management
energetic

En. termică (tep/lună)

Tip

Combustibili și carburanți
(t/lună)

Consumuri specifice
Consum
energie electrică

Dotări

Consum
energie termică
Combustibili

Caracteristici

Alte surse
regenerabile
Măsuri de eficiență energetică aplicate
• Echipamente

• Mijloace de transport
• Clădiri
• Iluminat

Diagrama de entități și relații (ERD) - exemplu

Faza 1: Planificare și pregătire - Foaie de parcurs –
Planul de îmbunătățire a eficienței energetice (PÎEE)
Expertiză și consens
1.Stabilirea comitetului director
2.Determinarea obiectivelor și
limitelor de contur energetic
3.Selectarea experților, actorilor și
altor părți interesate

Durata: 1-2 luni

Rezultate
1.Comitet director(Cine?)
2.Categorii de date și rezultate (Ce? De ce?)
3.Registrul părților interesate (Cine?)

Faza 2: Viziune-Misiune-Obiective
(Guvernanță: CE? DE CE? CINE?)
Analiza scenariilor de viitor
Seminar – de nivel înalt

(10, 20, 30, 50, 100 ani) pentru Energie și Climă
-Pesimist
-Optimist
-Realist

Asigurarea surselor de finanțare

Durata: 1-2 luni

Faza 3: Elaborare foaie de parcurs – Eficiență
energetică (și climă) – EE&C
Analize și dezbateri/revizuiri
1.Seminarii cu experți și părți
interesate cheie
2.Contribuții tehnologice pentru EE,
climă și obiective economice

Durata: 2-6 luni

Rezultate
1.INVENTAR AL CONTURULUI ENERGETIC
(actualizat în timp real)
2.Foaie de parcurs EE&C (DATE, TERMENE) v1
3.Revizuiri foaie de parcurs (v2, v3, V4 ....)
4.Prezentări și consultări cu părțile interesate
importante
5.Aprobare și avizare foaie de parcurs EE&C

Faza 4: Implementare, monitorizare și
revizuirea foii de parcurs
Asistență, management și monitorizare
1.Asistența din partea experților
2.Management de proiect și operațional

Durata: 2-8 luni

Rezultate
1.Implementarea foii de parcurs
2.Înregistrarea și procesarea schimbărilor
3.Rapoarte periodice către părțile interesate
3.Mesaje către media

Foaia de parcurs
pentru Eficiență
Energetică !!!

Sursa:www.ceesen.org

Crește temperatura medie globală !.
• Gaze cu efect de seră : bioxid de carbon, oxizi de azot, metan vapori de
•
•
•
•

apă și ozon, CFC. CFC are un efect de captare foarte mare (o molecula este de
12-16 mii de ori mai eficientă la absorbția radiației infraroșii decât una de CO2
Industria arde carburanți fosili, eliberând in atmosferă gaze de seră care
încălzesc planeta
Ghețarii se topesc descoperind viruși necunoscuți
Ecosisteme distruse
Specialiștii români avertizează că zece județe ale țării vor deveni aride în următorii douăzeci
de ani şi mai multe culturi vor dispărea. Cele mai afectate regiuni vor fi Oltenia, Banatul şi
Dobrogea

CE SUNT SCHIMBĂRILE CLIMATICE?
• Clima este influențată în mod esențial de Soare şi de atmosfera Pământului. O
parte din gazele atmosferei lasă radiația solară să treacă spre Pământ, dar
împiedică căldura reflectată de suprafața terestră să se împrăștie în spațiu, acest
fenomen fiind cunoscut sub numele de efect de seră.
• Pentru asigurarea standardelor de viaţă moderne, prin arderea combustibililor
fosili pentru producerea energiei (cărbune, petrol sau gaze naturale), prin
activitățile în domeniul agriculturii, industriei, transporturilor şi prin stilul de viaţă,
schimbăm compoziția atmosferei, contribuind la intensificarea fenomenului
schimbărilor climatice.

CONSECINȚELE SCHIMBĂRII CLIMATICE

•Unele zone vor fi afectate de inundații, altele de secetă.
•Temperaturile mai ridicate vor duce la topirea gheţarilor şi a
calotei glaciare.
•Creșterea volumului de apă din oceanele lumii şi a nivelului
mării.
•Ecosisteme valoroase, dar şi populația globului va fi expusă la
dezastre naturale precum furtuni, tornade, uragane, inundații,
eroziunea coastei şi incursiuni ale apei sărate.
•Foamete, apariția unor epidemii și probleme psihologice.

Certitudini ale încălzirii globale
•Suprafețele ocupate de zapezi veșnice/ghețari au scăzut cu 10% in ultimii 50 de
ani;
•Nivelul oceanului planetar a crescut in sec. XX cu cca. 20 cm;
•Decalarea anotimpurilor. Primăvara vine mai repede în Europa cu opt zile față de
acum 35 de ani;
•Durata acoperirii cu gheață pe râuri și lacuri a scăzut cu 2 săptămâni la
latitudinile mijlocii și înalte din emisfera nordică;
•În ultimii 100 de ani, temperatura globală a crescut cu 0,6 grade Celsius, creștere
suficientă pentru a influenta flora si fauna Terrei;
•Un studiu al ONU indica faptul ca temperatura medie se va mari cu 0,31 grade
Celsius în următoarea sută de ani ca urmare a efectului de seră provocat de
creșterea procentului de CO2bioxid de carbon din atmosfera;

DE CE? Pământul – tendințe

Sfaturi
•Evitati deodorantele tip spray, astfel evitați inhalarea CFC.
•Încurajează-ți familia să folosească mai puțin spray-ul de vopsit, fixativ de păr,
precum si instalațiile de aer condiționat.
•Cumpără și folosește bicicleta, dacă poti.
•Folosește transportul public, dacă poți. Este un consum mai mic de carburanți și deci
o poluare mai mică decât dacă am folosi toți masinile personale.
•Economisește hârtie pentru a salva pădurea, și folosește hârtie reciclată cât mai des
posibil.
•Ajută la salvarea pădurilor. Copacii rețin dioxidul de carbon pe care îl producem.
•Susține si participă și tu la campaniile pentru salvarea pădurilor; plantează un copac.
•NU folosiți surse de căldură pentru uscare.
•Cumpărați becuri cu consum mic.

•....

Aspecte legale și reglementări
•Legea 121/2014 - privind eficiența energetică, amendată prin legea
160/2016 - Consumul energetic eficient în clădiri; achiziții publice; programe de măsuri;
contorizare, facturare, costuri de acces; eficiența în alimentarea cu energie, disponibilitatea
sistemelor de calificare, acreditare şi certificare; servicii energetice, sancțiuni
•SR ISO 50001:2011 - Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid
de utilizare www.asro.ro , www.iso.org
Alte reglementări
•http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/legislatie/legislatie-ue
•http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/legislatie/legislatie-primara1387180368
•http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/legislatie/legislatie-efic-en
•http://213.177.15.183/PublicLists/Decizie
•http://213.177.15.183/PublicLists/Ordin
•Alte standarde recomandate: ISO 9001, 14001, 18001, 20000, 21500, 22000, 26000, 27001, 31000, 38500, 44001,
55000 + extensii
•Alte surse: Glosare, BABOK, PMBOK, OMBOK, TOGAF9.2, COBIT 2019

!! La început a fost CUVÂNTUL. Și CUVÂNTUL era DUMNEZEU. Și DUMNEZEU era CUVÂNTUL!!

SR ISO 50001:2011
- Sisteme de management al
energiei.
- Cerințe și ghid de utilizare

Sursa: www.iso.org

Diagrama conceptuală a procesului de planificare energetică
Intrări în planificare

Utilizarea prezentă și din trecut a
energiei

Analiza energetică

Ieșiri din planificare

A.ANALIZA UTILIZĂRII ȘI A
CONSUMURILOR DE ENE RGIE

• PLANURI DE ACȚIUNE
• Variabile relevante ca re afectează
semnificativ utiliza rea energie i

B. Identifica rea ZONELOR CRITICE
ALE UTILIZĂRII ȘI ALE
CONSUMURILOR DE ENE RGIE

• EnPI
• OBIECTIVE
• ȚINTE

• Performanța

Această diagramă prezintă
conceptele de bază ale planificării
energetice

• REFERINȚA ENERGIEI

C.IDENTIFICAREA
OPORTUNITĂȚILOR DE
CREȘTERE A PERFORMANȚEI
ENERGETICE

Sursa:
www.iso.org

APV- Achiziții publice verzi
• Strategia națională în domeniul achizițiilor publice
• Ghidul de achiziții publice verzi – Ordin MM - 1068/1652/2018
• Planul național de achiziții publice verzi (anual)
• Formularul APV
• Raportul APV
Legea 69/2016- Achiziții publice verzi
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 35.000 lei următoarele fapte:
a)nerespectarea țintelor stabilite în cadrul Planului național de achiziții publice verzi;
b)necompletarea de către autoritățile contractante a Formularului APV în momentul în care se publică în
SEAP anunțul de atribuire;
c)netransmiterea de către autoritățile contractante a Raportului APV completat, până la data de 1
martie a anului următor celui în care s-a făcut monitorizarea.
Legea 98- 99-100-101/2016 – achiziții publice – principii
a)nediscriminarea;
b)tratamentul egal;
c)recunoaşterea reciprocă;
d)transparenţa;
e)proporţionalitatea;
f)asumarea răspunderii.

Autoritate contractantă
Contractant
Fisa de achiziții publice
Caiet de sarcini
Subcontractant
Ofertă
Contract.

Proceduri de achiziții publice
Proceduri de atribuire
Licitație deschisă
Licitație restrânsă
Negociere cu publicare
Negociere fără publicare
Dialog competitiv
Concurs de soluții
Cerere de oferte

Metode asociate procedurilor
Acord cadru
Sistem dina mic de achiz iție
Licitație electronică
Cumpărare directă

Dezvoltare sustenabilă/durabilă,
egalitate de șanse

Percepție:
•concept, principiu (generațiile viitoare),
•moralitate (industria cimentului, exploatare forestieră),
•dezvoltare economică sustenabilă (diferențe geografice)
Conștientizare și responsabilizare (istoric):

•1972 - Stockholm - Conferinţa Naţiunilor Unite privind mediul
•1985 – Convenția de la Viena (stratul de ozon)
•1987 - Raportul Brundtland (după Cernobîl)
•1992 - Rio de Janeiro „Summit-ul Pământului”,
•1997 – Tratatul de la Maastricht
•2002 – Johannesburg - Summitul privind dezvoltarea durabilă
•2007 - Tratatul de la Lisabona
•2016 – Acordul de la Paris privind schimbările climatice
•2017 – Bonn - Conferința ONU privind schimbările climatice (COP23)

Vom acționa cu toții pentru o dezvoltare durabilă în momentul în care nu
vom mai privi Terra ca pe o resursă, ci ca pe o sursă a vieții…

1. Strategia Uniunii Europene pentru Dezvoltare Durabila (2006) :
1. schimbări climatice si energie
2. transport durabil
3. conservarea si managementul resurselor naturale
4. consum si producție sustenabile
5. sănătate publică
6. incluziune socială, demografie si migrație
7. sărăcie globală si provocările dezvoltării sustenabile

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 2013-2020-2030
(SNDD) aprobată de Guvernul României în 2008

1

ISO 19600 - Sistem de
management al conformității
Identificarea
temei/problemei
Identificarea părților
interesate și a cerințelor
acestora

Determinarea scopului
sistemului de management al
conformității

Principii

POLITICA sistemului de
management al conformității
Identificarea obligațiilor și a
riscurilor

Sursa: www.iso.org

Angajamentul conducerii, funcții
independente de conformitate,
responsabilitate la toate nivelurile,
funcții de suport
Planificarea abordării
riscurilor și îndeplinirii
obligațiilor

Managementul
neconformităților și
îmbunătățirea continuă
Evaluarea performanței
și raportarea
conformității

Planificarea și
realizarea
(operațională)

ISO 26000 – Responsabilitatea socială a organizațiilor

MODELUL MATURITĂȚII
Pași de urmat: Viziune->Misiune->Strategie->
CMMI

1.
2.
3.
4.
5.

Documentare și pregătire
Popularizare și conștientizare
Dezvoltarea interesului și a dorinței
Evaluarea capacității și disponibilității
Voință -> DECIZIE -> Plan de acțiune ->
Analize în teren -> Portofolii>Programe->Proiecte->Operațiuni
Instrumente

Instrumente

Pașii de îmbunătățire a procesului
Standardizare

Măsurare
Țel – Obiectiv

Control

Instrumente

Instrumente

Îmbunăt ăți rea efici enței și efi cacității

Îmbună tățire

Catalizatori organizaționali
1 Testarea prin comparaţie
2 Managementul competenţelor
3 Guvernanţa
4 Evaluarea performanţei individuale
5 Managementul cunoştinţelor şi P3MIS
6 Sisteme de management
7 Comunităţi organizaţionale ale managementului de
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

proiect
Metodologia organizaţională a managementului de
proiect
Politica şi viziunea organizaţională a managementului
de proiect
Practici organizaționale ale managementului de proiect
Tehnici ale managementului de proiect
Structuri organizaţionale
Metrici ale managementului de proiect
Instruiri în managementul de proiect
Criterii de succes ale proiectelor
Alocarea resurselor
Sponsorizarea
Alinierea strategică

Sursa: www.pmi.org

Concept –
flux informațional
4. Resurse
(tangibile-intangible)

Pământ, apă, aer, foc
natură (propietăți)

1. Resurse umane
(0-100 ani)
7.696.614.000 locuitori
12/04/2019 03:07
http://www.worldometers.info, www.insse.ro,
www.depabd.mai.gov.ro

2. Competențe

3. Organizații

http://www.ilo.org
http://www.anc.edu.ro
(RNCIS+RNCP)
http://www.mmuncii.ro (COR)

(national-internatonal)
- Juridice- publice/private
www.onrc.ro, www.just.ro
www.mfinante.ro

8.Nevoi
•Hrană
•Energie
•Informații
•...

5. Activități (operațiuni și investiții)
analize->guvernanță->management-> execuție+control-> suport
www.coduricaen.info + www.iso.org

6. Procese
© Gheorghe Hris cu, 2019

portfoliii->programe->projecte->operatiuni

7.
Rezultate

1. Flux informațional
(schematic)
1. DEFINIȚII -> PRINCIPII-> REGULI
2. ORGANIZAȚII
publice/private

3. CONTEXTE

4.1
Constrângeri
4.2
Catalizatori

© Gheorghe Hris cu, 2019

0.3 NEVOI

0.2 SOCIETATE

QMS

Resultate, Impact și
S US TENABILITAT
E

KPI și
satisfacția
beneficiarilor

Civilizație
•alimentară,
•ecologică,
•ENERGETICĂ,
demografică

0.1
Oameni

ID

Pământ, apă, aer,
foc

0.
NATURĂ

2. Concept al fluxului informațional – Societatea și satisfacerea nevoilor ei
CMMI, BSC, SWOT, OPM-P3MO
1. Definiții - Principii-> reguli, norme

2. Organizație (independentă sau consorțiu)

- Coduri, tratate, legi, sta tute, convenţii/acorduri, regulamente;
- Strategii, politici, STANDARDE, pla nuri, proceduri şi ins trucţiuni;
- Portofolii, Programe, Proiecte (PPP), activită ți, sarcini, ...............;
- Sistem de management (Procese, Calita te, Mediu, SSM);
- Cele ma i bune practici, cercetări, dezvoltări şi inovări;
- Managementul documentelor, rapoarte, lectii invăţate, CULTURĂ;

2.7 Guvernanță –
Management strategic

2.3 Cunoștințe și
experiența acumulată

Viziune-Misiune-Strategie-Obiective
Tehnico-Economico-Social și ICT
predictiv, iterativ, adaptiv

2.4 Resurse umane +
competențe

2.5 Parteneri locali

Etică, Responsabilităţi şi Comportament.

2.8.1 Management PPP
(plan.,
monitorizare&control)

*CINE?

2.8.2 Echipe de producție/
Suport

**
000

3. Contexte

SMC
QC & EC
(SMART)

FACTORI DE INFLUENȚĂ
1. Complexitate, incertitudini
2. Vulnerabilități, greșeli/erori
3. Stress, egoism, ură, frică
4. Ipocrizie, fals, minciună
5. Incompetență, impostură ...

4. Abordări:

4.1 Date și informații
documente (DIKW, DMS)

Informatica + matematica

500
600

Științele naturii
Tehnologii și aplicații

700
800
900

Arte
Literatura
Istorie și geografie

CÂND?
UNDE?

10

+
5. Autorealizare
4. Stimă,
recunoaștere

3. Nevoi sociale
2. Nevoi de protecție

*Modelul Zachman
**DDC (Digital Domain Cla ssif icatin) - mod ificat

5. Rezultate, Impact și Sustenabilitate

1. Nevoi fiziologice

0.2 SOCIETATEA și NATURA

0.1 Omul (Individul)

(Procese și evenimente)

Piramida nevoilor (Maslow)

(Bunuri , Servi cii și Cunoștințe)

- Certitudini, ADEVĂR
- Responsabilitate, altruism,
- Autoritate, consens, impli care
- IUBIRE, pasiune …

DE CE? CUM?

100 Filozofie și psihologie
200 Religie – credințe, convingeri
300 Științe sociale
400
Limbaje + comunicare

(Execuție, Transfer/ Tranziți e)

A.Regim normal/standard
B. Situații de risc
C. Tranziții / Schimbări
D. Urgențe / Crize
E.Dezastre

CE?

DIKW

2.2 Mijloace fixe +
facilități și resurse

Satisfacția beneficiarului

MKS
4.2 Procese-fluxuri
mijloace și resurse
(R&D+I )

4.4 Părți interesate
4.3 Buget și costuri
actori
și părți afectate
surse, rezerve, evidențe
(putere/influență)

4.5 Timp - planificare,
termene, situații,
schimbare, comunicare

Progresul în OM (bio-psiho-social-organizațional, 0-100 ani)
@Eng. Gheorghe Hriscu, PMP, CGEIT, ITIL-2F&3F, OCP, QM-TÜV, 2013 – 03/2019

START/
STOP

Substanțe/Produse,
Energii, Informaț ii

NATURĂ,
Agricultură
și Zootehnie,
Industrie,
Servicii

Un proiect este un efort temporar efectuat pentru
a crea un produs, serviciu sau rezultat UNIC
Definiție PMBOK – PMI www.pmi.org

Exemple negative:
•RISIPĂ
•LIPSURI
•CONFUZII
•ÎNTÂRZIERI
•PIERDERI
•...

Dacӑ nu NOI ... atunci CINE?
Dacӑ nu acum ... atunci CÂND?
Revoluția română (21/12/1989)

If not US... then WHO? If not NOW... then WHEN?
Если не мы ... tогда KTO? Если не сейчас ... КОГДА?
......
...
य द नह ं अमे रका ... तो कौन? अगर अभी नह ं ... तो कब?

如果不是我们 那么谁？ 如果不是现在 什么时候？
؟

 م...  م ن؟ إن م ن ا ن...

إن م ن

თუ არ აშშ ... მაშინ ვინ? თუ არ არის ... მაშინ როდის?

Vă doresc MULTE CERTITUDINI!!

Reacții (feedback)

•Întrebări?
•Sugestii?

Reacțiile (Feedback) vin
numai de la Oameni VII

•Păreri/Impresii?

”Iritabilitatea este prima caracteristică a unui organism viu!”
Nicolae Breban - scriitor

”Și cu asta ce-am făcut?”
Constantin Tănase – actor de comedie și
satiră politică

