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Creșterea preocupărilor pentru reducerea riscurilor asociate obiectivelor tehnologice sau a

componentelor acestora, a pierderilor de materii prime, produse finite sau utilități tehnologice

dar mai ales a celor aferente personalului, a condus în ultimele decenii la apariția mai multor

categorii de studii. Vom trece în revista principalele abordări existente la nivel

internațional: HAZID, HAZOP, FERA, QRA, LOPA, ALARP.

HAZID (Hazard Identification Study) este o analiză sistematică și multidisciplinară orientată

pentru determinarea hazadurilor potențiale ce pot să apară în timpul proiectării sau a

execuției unui obiectiv.

HAZOP (Hazard & Operability Study) este un studiu sistematic și foarte structurat abordând

critic examinarea procesului și a direcțiilor de abordare în faza de proiectare a unui

obiectiv. Analiză HAZOP se realizează în etapă de inginerie de baza astfel încât să existe

suficient timp pentru că recomandările să fie respectate în concepția proiectului.

Studiul HAZOP ajută la identificarea și evaluarea problemelor ce pot reprezenta riscuri

pentru personal, echipamente, utilaje sau chiar a eficienței proiectului. Echipa

multidisciplinară se concetreza pe noduri de proces aflate în proiectare în una sau mai multe

întâlniri de lucru. Pentru fiecare nod echipa examinează cuvintele cheie în mod metodic

astfel încât să se asigure că procesul este analizat în toate felurile posibile.

Metodologia aplicabilă în realizarea acestui studiu se referă la proiecte complexe cu un grad

de maturitate care să nu permită ulterior modificări importante ale procesului. Studiul

HAZOP că și HAZID se realizează de întâlniri de lucru conduse de un moderator ce va

propune metodele, mijloacele dar și alocarea nodurilor.

Principalii pași ce se parcurg sunt:

• Se alege segmentul de proces

• Se prezintă condițiile și concepția procesului

• Se aleg cuvintele cheie pentru fiecare segment de proces

• Se identifica situațiile de hazard ale procesului și ale operării obiectivului. Se analizează

scenarii de potențiale incidente datorate erorilor de concepție sau proiectare

• Se identifica cauzele, consecințele aferente situațiilor de hazard umane, ale obiectivului

sau de mediu

• Identifică situațiile de avarie

• Se dezvoltă recomandări pentru control sau diminuare de riscuri

Echipa SIS întruneşte criteriile pentru efectuarea acestor studii, astfel că participanții

principali trebuie să cuprindă proiectant, personalul de operare, de mentenanță și specialiști

terți reprezentând în principal principalii furnizori de echipamente sau utilaje.
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În numărul anterior s-a prezentat caracteristicile generale și o serie de beneficii PcVue. Puteți accesa AICI

pentru a parcurge Numarul 4.

Studii de caz SIS

Operații de mentenanță: un grup de personal de mentenanță efectueaza verificările unui echipament ce nu are

instalată o aplicație de HMI sau interfață de operator. Se va scana un cod QR sau se realizează conexiune

prin NFC pentru a putea să înceapă să ruleze mentenanța.

Urmărirea activelor: senzorii conectați prin WIFI,GPRS,GPS etc. Locația activului este trimisă la server-ul

de mobilitate, unde este monitorizată în timp real. Este scanat codul QR sau conexiunea prin NFC ce

realizează comunicaţia pentru a avea acces la date.

Siguranță și distribuție: un membru al personalului de securitate patrulează o arie la intervale de timp

stabilite. Aceștia dispun de dispositive mobile ce rulează aplicația, iar mișcările lor sunt detectate de senzori

sau GPS.

Afișare și control într-o camera: utilizatorul unui dispozitiv mobil intră în camerele unei clădiri. Dispozitive

Bluetooth sunt localizate astfel încât utilizatorul să fie înștiințat la fiecare pas. Pentru control, se poate

conecta prin NFC sau scanarea codului QR.

Înregistrare de date pentru dispositive neconectate: o aplicație SCADA monitorizează date de la

echipamente, dar unele sunt vechi și nu se mai pot conecta la sistem. Un operator scanează codul QR sau

NFC și introduce manual datele.

Control de acces: o persoană căreia îi este atribuită accesul cu GEO-TAG, ulterior profilul este analizat, apoi

este acordat sau nu accesul la date, în funcție de gradul de acces.

Punere în funcțiune: inginerul ce se ocupă de punerea în funcțiune testează aplicația SCADa. Acesta

scanează codul QR sau NFC și accesează instant ecranele, pentru a derula activitățile de test corespunzător.

Vizualizare și control pentru activele din apropriere: operatorii ce se deplasează în interiorul unei locații pot

întâlni echipamente ce nu dispun de un ecran HMI, astfel că tehnicienii pot scana codul QR sau NFC pentru a

vizualiza statusul și un eventual controlul parametrilor, dacă este nevoie.

În calitate de unic distribuitor în Romania, invităm sa ne transmiteti cererile pentru oferte la adresa 

sis@sis.ro

SOLUTII PCVUE

OPERARE EFICIENTĂ DE LA DISTANŢĂ

Partea a II-a

mailto:sis@sis.ro


Page 3

TENDINTE

Finantare disponibila pentru energie in cadrul politicii regionale 5 obiective ale politicii (OP):

1. O Europa mai inteligenta (transformare economica inovatoare si inteligenta)

2. O Europa mai ecologica, cu emisii scazute de carbon (inclusiv tranzitia energetica, economia circulara, adaptarea la

clima si managementul riscurilor)

3. O Europa mai conectata (mobilitate si conectivitate TIC)

4. O Europa mai sociala (Pilonul European al Drepturilor Sociale)

5. O Europa mai aproape de cetateni (dezvoltarea durabila a zonelor urbane, rurale si de coasta si initiative locale)

Fondul European de Dezvoltare Regionala finanţează:

• investiții în infrastructură;

• activități de cercetare aplicată și inovare, inclusiv cercetare industrială, dezvoltare experimentală și studii de

fezabilitate;

• investiții în accesul la servicii;

• investiții productive în IMM-uri și investiții care vizează protejarea locurilor de muncă existente și crearea de noi

locuri de muncă;

• echipamente, software și active necorporale;

• colaborare în rețea, cooperare, schimb de experiență și activități care implică clustere de inovare, desfășurate

inclusiv între întreprinderi, organizații de cercetare și autorități publice;

• informare, comunicare și studii; și

• asistență tehnică.

• Fond de Coeziune:

• investitii in mediu, dezvoltare durabila si energie cu beneficii pentru mediu;

• investitii in TEN-T;

• asistenta tehnica.

Nu sunt finanţate:

• dezafectarea/constructia centralelor nucleare;

• investitii pentru reducerea emisiilor de GES in conformitate cu Directiva ETS;

• tutun si produse din tutun;

• intreprinderi in dificultate;

• infrastructura aeroportuara, cu exceptia regiunilor ultraperiferice;

• eliminarea deseurilor in deseuri de depozite;

• instalatii pentru tratarea deseurilor reziduale;

• productia, prelucrarea, distributia etc. de combustibili fosili

Perioada de programare 2021-2027 in Romania

• Dezvoltare Durabila (PODD)

• Regionale – (8 POR)

• Crestere Inteligenta, Digitalizare si Instrumente Financiare (POCIDIF)

• Tranzitie Justa (POTJ)

• Educatie si Ocupare (POEO)

• Incluziune si Demnitate Sociala (POIDS)

• Transport (POT)

• Asistenta Tehnica (POAT)

• Sanatate (POS)

In luna ianuarie 2022 pe site-ul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene s-au publicat versiunile revizuite

ale Programelor Operationale.

POLITICA DE COEZIUNE

SIS SA oferă consultanţă

gratuită pe proiectele cu

fonduri europene pentru

identificare program,

verificare eligibilitate, scriere

priect, depunere şi urmărirea

proiectului.

Preluat de la RomCapital Invest
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Proiectul de cercetare POLDER – etapa finală

Proiectul POLDER se află în etapa finală, proiect în cadrul căruia SIS a facut

parte în lipsa unei surse de finanţare, dar suntem bucuroşi că putem susţine

activitaţi de Cercetare-Dezvoltare prin surse proprii.

Prin proiectul POLDER, consorțiul ridică problema politicilor de exploatare și

reutilizare a datelor, astfel că proiectul își propune să proiecteze, să dezvolte și să

implementeze o suită de instrumente software care să sprijine guvernarea,

consiliile orașului și organizațiile aferente în evocarea, proiectarea,

implementarea și validarea politicilor.

Astfel că vă prezentăm cadrul legislativ pentru cooperarea în domeniul politicii

de exploatare și reutilizare a datelor în România

Cooperarea interjurisdicțională în România intră în principal sub incidența

legislației de definire a zonelor metropolitane, a teritoriului metropolitan și a

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI), cu recidivă Codul administrativ

- Ordonanța Guvernului 57/2019, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea

teritoriului și urbanism și Legea nr. 351/2001 pentru aprobarea Planului național

de amenajare a teritoriului - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități.

Legea PATN este în curs de actualizare, oferind premise favorabile dezvoltării

metropolitane prin definirea zonelor urbane funcționale, a comunelor periurbane

și a zonelor metropolitane. Asociațiile de dezvoltare, inclusiv cele metropolitane,

sunt reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și

fundațiile, recent modificată și completată prin Legea nr. 276/2020.

Totuși, cadrul legal existent nu stabilește scopuri, obiective și responsabilități

clare ale structurilor metropolitane, iar nivelul metropolitan nu este considerat

de lege un nivel administrativ.

Există, de asemenea, mai multe suprapuneri și inconsecvențe între strategiile de

dezvoltare urbană, strategiile periurbane/metropolitane, planurile de dezvoltare

teritorială metropolitană, planurile generale de dezvoltare urbană, planurile de

mobilitate durabilă. Un sistem de planificare integrat și unitar ar trebui să

susțină cooperarea interjurisdicțională, clarificând cerințele, actorii și

instrumentele pentru planificarea metropolitană.

Pentru mai multe detalii accesaţi http://projectpolder.com/ sau contactați echipa

SIS la sis@sis.ro sau chiar liderul de proiect - Emilio Mulet la

emilio.mulet@accuro.es
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