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Lansăm la nivel de grup ”denkstatt group
Webinar” cu diseminarea unor informații utile
privind Sustenabilitatea.
 
VREM să fim aproape de dvs.! 
ÎNROLAȚI-VĂ atunci când veți primi INVITAȚIA
de la noi.

Vă invităm la -
denkstatt group
webinar !

Ce trebuie să știți?

URMĂRIȚI informările din partea noastră
pentru a nu rata această OCAZIE.
E IMPORTANT pentru dvs.
 
Cei interesați pot afla mai multe informații
prin email  la office@denkstatt.ro
 

Important !
 

Subiecte abordate în viitor
 

Circular economy: Integrating Circular
Economy in Corporate strategy;
 Sustainable Finance: EU Taxonomy;
 How to develop a corporate climate strategy;
 Altele.

 Ce trebuie să stiți?
 

Vom publica în curând un calendar cu
programarea webinariilor;
 Durata unui webinar este de maxim o oră;
Webinariile se vor derula în limba
Engleză,  fiind susținute de traineri
internaționali; 
Primele webinarii programate sunt gratuite cu
subiecte de actualitate:

                  - Climate Risk Assessment using TCFD
                  - CDP– Carbon Disclosure Project

 
 
Gabriela Fistiș
gabriela.fistis@denkstatt.ro



De ce am scris acest articol? Pentru a face „puțină
lumină” și pentru a conștientiza cititorii asupra
unui proces normal în cadrul managementului
unei organizații. Mulți angajați nu cunosc
aspectele importante ce țin de managementul
unei organizații și ca urmare, ignoranța lor poate
genera unele întrebări, disensiuni sau
controverse la nivelul implementării unor acțiuni
și măsuri, urmate de consecințe pozitive sau
negative în ceea ce privește gestionarea unei crize.
Acceptarea unor acțiuni și măsuri și derularea
(implementarea) lor conștientă sunt foarte
importante în situații de criză. Mai mult,
conducerea organizației este responsabilă atât în
aplicarea unui management eficient și coerent,
dar și în comunicarea și aplicarea corectă a
acțiunilor și măsurilor menite să diminueze sau
să elimine orice posibil impact negativ asupra
tuturor activelor organizației.

Managementul Crizei
– Continuitatea
afacerii

Ce trebuie să știți?
O manifestare bruscă a crizei, care apare
pe neașteptate (cum este cazul dezastrelor
naturale sau al conflictelor interne ce
implică și au efecte severe asupra
personalului sau resursei umane, a
atentatelor, a accidentelor de muncă
datorate creării unor contexte de
manifestare a unor riscuri majore ce
conduc la distrugerea mediului intern
organizațional);

O manifestare mocnită a situației de criză,
care demarează lent, cu câteva semnale
slabe și evoluează în etape; fiecare etapă
trebuie să fie cuprinsă și abordată pe
măsura manifestării sale, recurgându-se la
metode și mijloace specifice și care trebuie
implementate înainte ca situația să
degenereze într-o criză de mai mare
amploare și, în cele din urmă, să evolueze
spre un dezastru major (de exemplu, cazul
conflictelor interne privind produsele,
brandul, pandemia, cazul accidentelor de
muncă). 

Cauzele unei crize pot depinde de numeroși
factori, ce pot fi dependenți sau independenți
de organizație. Există două moduri principale
de manifestare a situațiilor de criză:
 

 

Exemple de crize sunt situațiile asociate cu dezastre
naturale, dezastre accidentale, dezastre tehnologice
(datorate criminalității cibernetice de exemplu sau
a unor accidente majore în cadrul operațional),
conflicte interne (ce implică personalul,
capacitățile, produsele sau brandul), molime sau
pandemii etc.

Care sunt cauzele unei crize?
 

 Ce este o criză?
 

O criză este o situație generată de manifestarea
într-un mod neașteptat a unor pericole interne sau
externe organizației, acestea putând fi capabile să
provoace daune imense diferitelor părți interesate
ale organizației (angajați, furnizori, management
etc.), putând avea un impact potențial devastator
pe termen scurt, mediu sau lung, în funcție de tipul
de pericol. 



Ce este de fapt managementul crizei? Este un
proces complex cu o abordare fermă și
rapidă, gestionat cât mai eficient pentru a
minimiza potențialele pagube asupra
afacerii și a tuturor părților interesate
relevante pentru organizație. În general,
managementul crizei cuprinde un set de
acțiuni preventive, dar și reactive în funcție
de previziunile și estimările realizate asupra
nivelului de intensitate, durata și puterea de
manifestare a impactului negativ. Concret,
acțiunile se răsfrâng într-o abordare rapidă
și țintită pe elementele de criză și spre
acțiuni subsecvente perioadei critice spre a
conduce organizația la supraviețuire și
posibilitatea recuperării rapide după situația
de criză.
De ce spun supraviețuire? Deoarece o criză
se poate rapid transforma într-un dezastru;
criza poate lovi rapid și foarte puternic o
afacere care, dacă nu are o stabilitate
economică puternică, poate fi zdruncinată
din temelii foarte rapid, aceasta putându-se
îndrepta spre faliment în câteva săptămâni. 
Astfel, afacerea poate genera în lanțul său
valoric un impact negativ resimțit de o mare
parte din părțile interesate. Bineînțeles că
acest impact este direct proporțional cu
pericolul care a generat criza.

Echipele de management lucrează intens în
estimarea și evaluarea unor scenarii posibile care
pot conduce spre o recuperare rapidă a
organizațiilor după impactul resimțit pe o perioadă
determinată de criză.
 
În general, organizațiile au un set de proceduri
menite să echilibreze procesul de recuperare
(acuratețea acestora fiind ajustată pozitiv după
manifestarea unor perioade de criză în mediul
economic), ca parte a procesului de management al
riscului. Astfel, împărtășirea bunelor practici în
comunitățile de business este vitală pentru
creșterea eficienței modului de operare a
organizațiilor în criză.

În general, crizele apar și se manifestă sub diferite
forme, recomandarea fiind ca în toate cazurile,
companiile să fie pregătite din timp cu un plan de
gestionare a crizelor. Dar de multe ori unele
aspecte având un potențial de impact negativ
asupra afacerilor nu sunt considerate, iar în cazul
proceselor interne în criză, managementul este
nevoit, constrâns să se adapteze rapid, construind
structuri de adaptare și implementând măsuri
specifice managementului crizei.
 
Managementul unei crize poate crea premisele
continuității afacerii, valorificării unor
oportunități sesizate din timp sau în cazul unui
management deficitar sau întârziat al crizei poate
conduce spre o închidere totală sau parțială a
proceselor de afaceri.
Depinde foarte mult de tipul crizei sau de natura
pericolului care a generat criza și de potențialul
de adaptare a organizației la contextul localsau
global, și nu în ultimul rând de ajutorul intern sau
extern pentru diminuarea impactului negativ al
crizei.

Cât de important este managementul
crizei și de ce?
 



Cine conduce procesul de 
management al crizei și cum?
 

Care sunt procesele care pot fi afectate
de criză?
 

În cadrul procedurilor de management al crizei se
acordă atenție deosebită acelor procese care
stabilizează afacerea și conduc la restabilirea unei noi
stări de echilibru, deci la supraviețuire. În acest ultim
caz, trebuie avute în vedere acele aspecte
organizaționale care sunt în primul rând dependente
de organizație și față de care organizația are o
obligație majoră de a le proteja pe termen mediu și
lung.
 
O afacere a fost creată pentru a dăinui și nu pentru a fi
închisă în 3 luni de zile și eventual a fi reînviată după
alte 12 luni!
 
Stabilitatea proceselor de business și scopul
primordial de a elimina riscurile aferente lanțului
valoric care ar putea periclita afacerea, precum și
acțiunile și deciziile luate în cadrul managementului
unei crize depind de tipul de pericol care a generat
criza. 

De obicei, în cadrul oricărei organizații criza
este gestionată de către un manager
(denumit generic manager de criză) care are
competențe specifice și care a fost instruit
intern/extern pentru a face față acestor
situații. Acest manager va avea toată
autoritatea necesară delegată pentru a
gestiona criza de la început până la finalul
acesteia. În plus, în situații de criză este
dovedit practic că un management de tip
autoritar este mai eficient decât adoptarea
unui stil participativ-consultativ.

procesele operaționale și livrabilele unei
organizații (produse sau servicii),
procesele ce implică angajații,
procesele ce implică furnizorii și clienții,
procesele de control financiar,
procesele strategice.

În general crizele pot afecta:

Astfel, prioritizarea acțiunilor în managementul
crizei se realizează în funcție de efectele în lanț
care ar putea surveni pe termen mediu și lung și
preîntâmpinarea sau eliminarea efectelor
negative. Cu cât scenariile derulate sunt mai
exacte, cu atât previziunile, estimările pot fi mai
precise și benefice pentru supraviețuirea și
continuitatea afacerii, cu minime efecte negative
pe termen lung.
Dacă în cadrul procesului de management al
crizei tuturor activităților supuse unor riscuri
majore le sunt adresate acțiuni, măsuri de
redresare rapide, realiste, fezabile, controlabile
și monitorizabile, atunci putem spune că
managementul organizației a acționat preventiv
și mai puțin reactiv în contextul manifestării
acelei crize.



monitorizează frecvent toate rezultatele și
eventualele pericole interne sau externe care pot
apărea pe parcursul perioadei de criză și a
implementării planului de acțiune;
creează scenarii alternative.

coordonează toate acțiunile stabilite și agreate la
nivel intern;
controlează tot procesul de implementare a
planului de acțiune pentru verificarea
implementării corecte;
prezintă alternative managementului
organizației în cazul apariției unor alți factori
incidenți în cadrul crizei care pot degenera în
alte situații grave.

comunică intern deciziile luate în procesul de
management al crizei;
comunică extern aspecte și informații de interes
către toate părțile interesate.

MONITORIZAREA

MANAGEMENT și CONTROL

COMUNICAREA

 

gestionarea rapidă a efectului de panică, de fapt
înlăturarea completă a acestuia și de preferat
preîntâmpinarea apariției acestuia. Deși de
multe ori este dificil de realizat, este foarte
important ca procesul să fie condus într-un mod
lucid, să nu dea naștere la disensiuni și
incoerențe în implementare,

Cele mai importante aspecte în managementul unei
crize sunt:

 

crearea unui plan realist de gestionare a
potențialelor efecte negative identificate
de-a lungul analizei interne.

 
Comunicarea modului de gestionare a crizei
este esențială, acesta poate aduce „lumină”
atât la nivel intern, cât și extern, o acceptare
rapidă în implementare a acțiunilor stabilite
și o siguranță în rândul tuturor părților
interesate. Nu în ultimul rând, comunicarea
eficientă poate contribui la succesul
implementării planului de management al
riscului/crizei și la un bun început în
„creionarea” unui plan de restaurare și
continuitate al afacerii - post criză.
 

 
 
Gabriela Fistiș
gabriela.fistis@denkstatt.ro

își stabilește o echipă de lucru pentru managementul
crizei;
stabilește un mod de lucru și elemente de
comunicare;
identifică elementele cheie ale crizei și procesele care
pot fi afectate;
identifică potențiale pericole conexe;
elaborează împreună cu echipa și/sau managementul
organizației un plan de management al crizei;
prezintă managementului companiei planul și îl
agreează pentru a lua decizii în caz că este nevoie;
evaluează procesul la finalul crizei, inclusiv
pierderile generate.

centralizează scenarii pe diferite procese pentru a
cunoaște potențialele efecte și a diminua impactul
negativ asociat;
identifică acțiuni fezabile de contra-atac în cazul
apariției unor noi pericole sau dezechilibre la nivelul
acțiunilor stabilite și implementate.

asigură implementarea cu precizie și corectitudine a
măsurilor stabilite prin definirea unor roluri aferente
personalului cheie în implementarea acțiunilor;
definește părțile interesate ce pot fi afectate și
modalitățile de conlucrare pentru stabilizarea unor
procese.

Managerul de criză este implicat în implementarea
următoarelor etape:
EVALUAREA ȘI ANALIZA CRIZEI:

ANTICIPAREA

EXECUTAREA și RĂSPUNSUL

 



Lucrul de la distanță sau Telemunca înseamnă orice
sarcină pe care o îndeplinești pentru angajatorul tău
(sau client), în afara spațiilor companiei (de exemplu,
programare, design creativ, traducere, management
de proiect, asistență virtuală, scriere, marketing
digital, orice alte servicii folosind computerul sau alt
dispozitiv).
De multe ori acest tip de muncă este practicat de
anumite sectoare de activitate sau doar de anumite
funcții din cadrul organizației care pot să își
îndeplinească sarcinile de serviciu prin lucrul la
distanță, adică dispun de instrumente, abilități și
competențe necesare pentru a avea aceeași eficiență
ca în lucrul prestat la sediul organizației.
 
Relatam într-un articol mai vechi că ”a merge la birou
devine rapid o practică de domeniul trecutului
pentru un procent mare din populația lumii. Este
interesant faptul că datele statistice disponibile
indică faptul că lucrul la distanță sau în afara
biroului devine normal în multe profesii dar în
anumite situații normarea activității în regim de
telemuncă poate fi frustrantă și dăunătoare sănătății
personalului și poate vă gândiți DE CE?”

Telemunca și
provocările ei

  Ce trebuie să știți?

În situația unei crize ca cea de acum, Criza
COVID19 impune pentru o mare parte din
angajatori și angajați să își continue munca în
regimul de Telemuncă.
 
Dar nu toți au putut să se adapteze rapid la acest
proces care nu numai că necesită o tehnologie
aparte dar și o instruire specifică pentru angajat
care să conducă la diminuarea oricărui impact
negativ atât asupra angajatului dar și asupra
angajatorului.
 
Acum, în situația actuală, când am fost constrânși
de situația de urgență legată de COVID19, mulți
dintre noi suntem în reala poziție de a continua
munca în condiții de telemuncă în forma continuă
și NU ESTE UȘOR, corect? Ne punem bariere,
munca devine stresantă și nu întotdeauna
conștientizăm DE CE.
 

Competențele noastre IT nu sunt la
nivelul la care să fim relaxați: ne
adaptăm cu greu noilor tehnologii,
trebuie să ne schimbăm atitudinea în
comunicare, nu suntem obișnuiți cu
temporizarea, suntem în contratimp și
de multe ori lipsa unei conexiuni la
internet de mare viteză ne aduce  și mai
mari bătăi de cap. Deci ceea ce credeam
că este UȘOR, brusc devine FRUSTRANT!

Instrumentele utilizate sau puse la
dispoziție de angajatori nu sunt flexibile
sau capabile: de multe ori unele
instrumente IT utilizate aduc anumite
modificări necesare la nivel de interfețe
(modificări pe care noi nu le putem face
și necesită intervenția specialiștilor IT)
sau chiar aceste instrumente (tool-uri
IT) nu sunt ceea ce ne dorim ca să ne
facem interacția facilă cu echipele cu
care lucrăm.

Aș dori să subliniez câteva dificultăți pe
care le întâmpinăm și probabil mulți dintre
noi, dacă nu aproape toți, am fost prinși pe
picior greșit.
 

 

 



Griji cu privire la Securitatea datelor și informațiilor: Da,
acest aspect poate cădea direct în sarcina dvs. și poate fi
frustrant pentru cei care au minime competențe IT. Dar,
dacă angajatorul a acoperit cu succes acest aspect, dvs.
sunteți doar cel care monitorizează unele aspecte
comunicate de către angajator. Și puteți fi relaxat. Dar
dacă NU, ce facem?

Comunicarea deficitară: suntem obișnuiți cu o
comunicare verbală și non-verbală în contextul unor
întâlniri și acum BRUSC suntem puși în situația de a ne
adapta mental, emoțional și chiar verbal, ceea ce nu se
realizează așa de ușor.

Percepție   negativă legată de comunicarea din partea
Remote manager-ului: ni se pare că ceva nu este ok și că
managerul cu care comunicăm nu este autentic sau că are
vreo problemă. Bineînțeles că are... este și el om și are
nevoie de adaptare rapidă la acest mod de lucru.
Lucrurile nu sunt la fel ca înainte când îl vedeam și îl
ascultam activ. De multe ori poate noi suntem distrași de
ambient, de instrumentele utilizate sau poate chiar de
lipsa unei conexiuni bune la tehnologiile utilizate.

Este dificil să mă automotivez: lucrând la distanță, de
acasă, este greu să te izolezi complet de mediul familiar al
spațiului. Nu vei putea să ignori integral pe cei din casă,
corect? Dar trebuie să te adaptezi și să faci față tuturor
cerințelor (de lucru și de familie). Și să îți menții un
program de lucru cât de cât normal. Acum normalitatea
cu care eram obișnuiți este cu TOTUL ALTA.

 

 

 

Și totul conduce la o ALIENARE SOCIALĂ
și un STRES CUMULATIV, care poate
conduce rapid la altceva decât ne dorim,
respectiv continuarea activității într-un
mod cât mai normal posibil și păstrarea
sănătății mentale de care avem cu toții
nevoie, pentru că TOTUL VA REVENI LA
NORMAL CURÂND.
 
Așa cum spuneam, Telemunca are mai
multe aspecte pozitive și negative, așa
cum am menționat deja în articolul
precedent dar acum aspectele NEGATIVE
sunt FOARTE VIZIBILE și impactante, iar
noi trebuie să le facem față, să diminuăm
impactul potențial adus de acestea și SĂ
NU LE NEGLIJĂM.
 
 
 

Nu mai primesc SARCINI, sau responsabilitățile
mele simt că s-au schimbat. Ce se întâmplă? Îmi
pun mereu această întrebare. Sau dacă primesc
sarcini nu le mai primesc atât de des. Lispește
controlul atât de bine exercitat de manageri. Dar
AM NEVOIE de ACEST CONTROL? Unii ar
răspunde DA, alții ar răspunde NU și alții ar
spune... Ce bine că am scăpat de ...

Simt că nu mai sunt eficient: pentru cei care au
un comportament activ și sunt obișnuiți cu un
stil de muncă activ, regimul de Telemuncă
devine frustrant pentru că nu reușesc să își
calibreze viteza la cea dinainte și simt că stau pe
loc. Vă identificați aici? DA, sunt mulți oameni
care în aceste momente au nevoie de acțiune și o
pot găsi sub altă formă, dar fără să dea bătăi de
cap și să inducă un impact negativ altora.

Lipsa interacțiunii sociale: când erați la birou
sau în fabrică erați înconjurat de foarte mulți
oameni, alții decât familia; sunt prietenii sau
colegii voștri cu care petreceți de multe ori între
8-10 ore pe zi. Acum aceștia au dispărut în
totalitate din jurul dvs. (dar doar fizic) sau cel
puțin într-o parte semnificativă din acest timp. E
frustrant și apăsător din punct de vedere
psihologic, mai ales pentru persoanele sociabile
și nu numai. Acești oameni sunt parte din mediul
dvs. natural și brusc ei au dispărut din imagine.

 

 

 



FIȚI APROAPE cu un GÂND BUN: gândiți-vă și la
alții! Sunt oameni în jurul vostru care nu
îndrăznesc să deranjeze... poate... sau sunt blocați
de situație și în situație. Dați-le un telefon,
întrebați-i cum sunt, încurajați-i, fiți aproape de
ei. Telemunca nu înseamnă o izolare totală.

NU VĂ INTOXICAȚI cu informații
redundante.  Încercați să stați departe de
informații toxice; nu fac decât să inducă panica.

INFORMAȚI-VĂ: atunci când doriți informații
concludente și verificate, accesați DOAR
platforme de media care sunt pozitive și corecte
în informații. Știți să faceți diferența cu
siguranță!

RELAXAȚI-VĂ MINTEA și SUFLETUL: după o zi în
Telemuncă, indiferent cât de haotică sau de
productivă a fost aceasta, aveți nevoie de relaxare
mentală. Puteți să o faceți printr-o rugăciune sau
o meditație, prin vizionarea unui film relaxant,
ascultați muzică sau practicați activități fizice.

faceți treaba. Responsabilitățile pe care le-ați avut
nu s-au schimbat DELOC! Ele sunt aceleași, doar că
modul în care le duceți la bun sfârșit este puțin
schimbat și dvs. aveți nevoie de adaptare, dar
implicarea trebuie să fie la același nivel. Încercați să
țineți randamentul de lucru la cote normale, pe cât
posibil, și aici veți găsi dvs. calea.
 

 

 

 

REFLECTAȚI: la propria dvs. persoană și stările pe
care le aveți în fiecare zi.   Încercați să identificați
ce vă frustrează și ce vă bucură. Intensificați
activitățile care vă fac plăcere, fără a fi frustrat că
puneți deoparte unele lucruri AZI...mai este și o ZI
DE MÂINE. Oricum nu aveți unde FUGI, cel puțin
NU acum. Identificați dacă instrumentele IT
utilizate sunt cele mai bune sau dacă există o
alternativă mai simplă; poate recurgeți la un
training online pentru facilitarea asimilării rapide
a competențelor necesare. Comunicați cu
responsabilii IT pentru a vă asigura că lucrați în
siguranță din acest punct de vedere.

FIȚI POZITIVI: gândiți-vă că totul este trecător și
veți relua activitatea într-o schemă normală cât
mai curând posibil și veți putea merge din nou la
cafea cu prietenii, colegii și clienții.

BUCURAȚI-VĂ, zâmbiți, râdeți - sunt acțiunile
care stimulează creierul într-un mod pozitiv și
întăresc metabolismul.

INTERACȚIONAȚI: chiar dacă fizic nu sunteți
aproape de colegi, clienți și colaboratori, puteți să
fiți aproape utilizând cea mai utilă și flexibilă
platformă care vă este la îndemână. Atât pentru a
fi aproape și a socializa, cât și pentru a reuși să vă

 

 

 

Sper că am reușit să scoatem la iveală
ascunsele taine ale Telemuncii atât de râvnite
de mulți în vremurile de BUSINESS AS USUAL.
Important este să conștientizăm ce nevoi avem
ca oameni în orice situație și să comunicăm și
să adaptăm rapid. Totul este posibil!
 
Ținem aproape! Stați în siguranță! Suntem
alături de dvs.!
 
 
 
 
 

 
 
Gabriela Fistiș
gabriela.fistis@denkstatt.ro

Cum faceți acest lucru? 
Cum diminuați impactul?
 



denkstatt România, alături de Municipiul Timișoara și
ROSENC – în calitate de parteneri ai proiectului „Smart
and Sustainable Energy Consumption” (acronim
„SASEC”), e-MS nr.RORS-300, finanțat prin Programul
Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-
Serbia – au desfășurat   în perioada 3-5 Martie 2020
activități de educație pentru eficiență energetică și
consum sustenabil de resurse prin intermediul unor
ateliere de lucru derulate în trei unități de învățământ
din Timișoara. Grupul țintă a fost reprezentat de 300 de
elevi din clasele 9-12, Alături de acești elevi au
participat și profesori coordonatori, iar împreună vor fi
capabili să transfere informațiile către alți tineri din
generația lor, dar și acasă, către familie, și vor facilita
schimbări comportamentale privind economia de
resurse energetice și preocupări privind minimizarea
impactului asupra mediului. De altfel, materialul
instructiv – educativ se poate consulta pe site-ul
Direcției de Mediu a Municipiului Timișoara, alături de
o broșură educațională pe tema consumului energetic
inteligent și sustenabil. 
 
Elevii au primit atât informații teoretice, dar au
participat și la activități practice legate de consumul de
energie și resurse. De exemplu, imaginile de
termoviziune din prezentare au fost completate prin
utilizarea practică a unui termometru cu infraroșu,
activitate desfășurată de către elevi. Ei au putut face
cunoștință cu dispozitivele cu senzori ce vor fi
amplasate în clădirea fiecărei școli-pilot, pe baza cărora
se va realiza monitorizarea calității aerului din spațiile
educaționale.

Consumul de energie și influența activităților
antropice asupra schimbărilor climatice, precum și
adaptarea la aceste schimbări sunt o preocupare
constantă a politicii Uniunii Europene. Energia este
esențială pentru viața de zi cu zi; fără energie,
oamenii, instituțiile și companiile nu pot funcționa.
Folosim energie pentru a ne prepara hrana sau
pentru a o menține proaspătă, pentru a ilumina și
încălzi/răci încăperile, pentru a avea apă caldă sau
pentru a ne deplasa la locul de muncă/școală sau
către alte destinații, lucrăm cu dispozitive care
consumă energie etc.
Școlile pot fi un public țintă potrivit pentru
implementarea unor acțiuni de conștientizare cu
privire la eficientizarea energetică deoarece un
număr mare de copii pot vedea efectiv un exemplu
pozitiv referitor la reducerea consumului de energie
– iar apoi pot pune în aplicare ceea ce au văzut (nu
doar la nivelul școlii, ci și acasă). De la energia pe care
o consumăm, până la deșeurile pe care le producem,
trebuie să fim foarte conștienți de impactul pe care
noi, oamenii, îl avem asupra mediului.

Educati̦e pentru
eficientă̦ energetică și
consum responsabil de
resurse

Ce trebuie să știți?

Acești senzori  vor transmite informații în timp
real privind   economia de energie la nivelul
școlii dar vor permite și stabilirea unor măsuri
ori recomandări pentru măsuri de eficiență
energetică pe baza rezultatelor interpretate.
Elevii au conștientizat faptul că nivelul de CO2
din încăpere le poate influența capacitatea de
concentrare. Ei au înțeles și faptul că o
temperatură prea ridicată sau prea scăzută le
poate afecta capacitatea de concentrare: dacă
este prea frig sau prea cald, creierul va spune
mereu corpului că trebuie să facă ceva, iar
elevul nu va mai fi atât de atent la lecții. De
asemenea, o temperatură prea mare în sala de
clasă înseamnă consum mai mare de resurse
utilizate pentru producerea energiei termice.
 
Economisirea energiei și utilizarea eficientă a
acesteia începe cu creșterea conștientizării
faptului că energia nu este disponibilă în
cantități nelimitate, iar producția ei necesită
costuri relativ mari și are o influență mare
asupra mediului înconjurător. denkstatt
România are o vastă experiență în instruiri,
experiență acumulată de-a lungul timpului. Ca
parte a misiunii noastre avem
responsabilitatea de a educa, de a informa și
de a crea perspective noi pentru schimbări
sustenabile.

 
 
Raluca Văduva
raluca.vaduva@denkstatt.ro

https://www.dmmt.ro/modules.ph
p?module=news&id=391&lg=ro
 



 

 
 
 

HELPDESK by
denkstatt România

Ce trebuie să știți? Evaluăm complexitatea întrebării și volumul
necesar pentru formularea răspunsului și vă
informăm rapid. În general, pentru o întrebare
specifică, foarte clar formulată, estimăm că vom
avea nevoie de un volum de răspuns de
aproximativ 2 ore, dar acest interval poate varia.
Prima întrebare este gratuită per client (în
limita a 2 ore de consultanță). În cazul în care
răspunsul necesită o implicare mai mare de 2
ore, veți fi anunțați cu privire la costurile pe
care le implică răspunsul.
Următoarele întrebări sunt tarifate cu 50 Euro
/oră.
Nu avem nevoie de un contract de prestări
servicii cu dumneavoastră, ci de o simplă
comandă (pe care o veți trimite către noi doar
după primirea mesajului de răspuns din partea
noastră referitor la evaluarea timpului necesar
pentru pregătirea răspunsului la întrebarea/
întrebările dvs).
Facturarea se va face pe baza comenzii.

În cazul în care aveți nevoie de răspunsuri la mai
multe întrebări, acestea se tarifează astfel:

 

Conformarea cu cerințele legislative de
Sănătate și Securitate în Muncă;
Conformarea cu cerințele de mediu;
Conformare cu cerințele Sistemelor de
management ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001;
Sustenabilitate.

Delia Cotarcă
office@denkstatt.ro

Ce este serviciul HELPDESK oferit de
denkstatt România?
 
Acest serviciu util de consultanță oferă
răspunsuri rapide la întrebările din domeniul
EHS - Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă - și
Sustenabilitate și este un serviciu complementar
gamei de servicii pe care denkstatt România o
oferă clienților din România (consultați serviciile
noastre pe www.denkstatt.ro).
 
Vă răspundem prompt și vă asigurăm de
profesionalismul și eficiența noastră și a
serviciilor pe care le oferim.

Care sunt obiectivele acestui serviciu?
 

Răspunsuri SIMPLE la întrebări legate de
conformare, specifice fiecărei afaceri;
Furnizarea de informații EXACTE pentru
sprijinirea operațiunilor;
Furnizarea de servicii care aduc VALOARE
mediului de afaceri și personalului cu atribuții
în domeniul Mediu, Sănătate și Securitate în
Muncă și Sustenabilitate.

Domeniile pe care le acoperim
 

Adresarea întrebării și oferirea răspunsului
 

Adresați întrebarea / întrebările
dumneavoastră către adresa de e-mail
office@denkstatt.ro.
Folosiți în subiectul e-mailului cuvintele
HELPDESK, ca să evidențiați e-mailul dvs.
Vă răspundem în maxim 2 zile lucrătoare de
la primirea mesajului.
Răspunsul îl veți primi prin e-mail.

Aveți posibilitatea de a primi răspuns
gratuit la o singură întrebare!
 

Tarifarea
 

Continuăm să fim aproape de dumneavoas
și ne puteți contacta pentru orice întrebăr
 
Suntem aici pentru a vă oferi suportul
necesar oricând va fi nevoie.
 


