Tipul postului: Expert în raportarea de mediu – regiunea SM Romania
Tipul postului: Expert în raportarea de mediu – regiunea SE Romania

Durata: Octombrie 2014-Februarie 2016 (timp inegal de lucru)
Tipul contractului: CIM pe termen limitat combinat cu Contract drepturi de autor (pentru activitatile specifice
conform Legii drepturilor de autor, Actualizată 2014. Legea 8/1996)
Descrierea postului:
Experții vor fi implicati în următoarele activităti din cadrul proiectului conform specializării profilului său:
2.2.1 Granturi mici pentru servicii verzi livrate prin proiect (Trimestrul IV 2014- Trimestrul I 2016)
2.2.2 Granturi mici pentru proiecte demonstrative ale companiilor, la scară mică, care arată rezultate și indicatori
de mediu îmbunătățiți - green indicators (Trimestrul IV 2014- Trimestrul I 2016)
Livrabile:
 Dezvoltarea serviiciilor verzi livrate prin proiect (vezi activitatea 3.3.1, 3.3.2 și 3.3.3) pentru companiile
din regiunile de dezvoltare vizate.
 Dezvoltare procedură de accesare a granturilor mici pentru serviciile verzi livrate prin proiect pentru
companiile din regiunile de dezvoltare vizate.
 Asigurarea asistenței pentru companiile care au câștigat granturi mici în aplicarea/utilizarea serviiciilor
verzi livrate prin proiect (vezi activitatea 3.3.1, 3.3.2 și 3.3.3).
 Dezvoltare procedură ajutor de stat de accesare a granturilor mici de către companiile din regiunile
vizate pentru proiecte demonstrative care să arate “green outputs” și “green indicators” îmbunătățițicel puțin 1,5% reducere emisii pe an/ companie. Se estimează un număr de 4-6 companii pentru care
s-a bugetat grant mic. Unde pentru Innovation Norway “green indicators”se referă la: “1. Estimated
CO2 reduction and/or avoidance in tonnes/year 2. Estimated NOx reduction and/or avoidance in tonnes
/year 3. Estimated SOx reduction and/or avoidance in tonnes /year 4. Estimated VOCs reduction and/or
avoidance in tonnes /year 5. Estimated reduction of emissions of heavy metals to water 6. Estimated
reduction of organic compounds to water 7. Estimated reduction of emissions of heavy metals to soil.
8. Estimated reduction of pesticides and/or biocides to soil”.
 Asigurarea asistenței pentru companiile care au castigat granturi mici pentru proiecte demonstrative
care să arate “green outputs” și “green indicators” îmbunătățiți.
 Dezvoltare raport privind granturile mici pentru serviciile verzi livrate prin proiect.
 Dezvoltare raport privind granturile mici pentru proiecte demonstrative care să demonstreze clar
“green outputs” și “green indicators” îmbunătățiți.

3.3.1. Dezvoltarea instrumentului GBI+ 1. Monitorizarea si evaluarea perfomantelor de mediu ale companiilor
(Primul termen limita 1 Noi 2014- Al doilea termen limita Trim III 2015)
Livrabile:
 Completează/optimizează cele sapte chestionare GBI+ de evaluare/monitorizare a performanțelor
companiilor, dezvoltate de ceilalți experți din proiect (inclusiv răspunsuri, documente justificative
pentru răspunsuri/ mijloace de verificare a răspunsurilor, punctaje, ponderi, KPI, set de raportări
exportabile/descărcabile pentru companii) și sisteme de evaluare pentru 6-9 sectoare de activitate
relevante din regiunile de dezvoltare vizate. Chestionarul de monitorizarea și evaluarea perfomanțelor
de mediu ale companiilor care a fost folosit în programul GBI va fi folosit drept bază pentru
instrumentul GBI +1.




Dezvoltă în colaborare cu ceilalți experți din proiect un set de termene și condiții pentru utilizarea
instrumentului GBI+ 1 de către sectoarele de afaceri relevante din regiunile de dezvoltare vizate.
Dezvoltă în colaborare cu ceilalți experți din proiect un set de măsuri specializate/dedicate pentru
îmbunătățirea perfomanțelor de mediu ale companiilor care utilizează instrumentul GBI+ 1.

Nota: Prin ceilalti experți a se înțelege expertul pe impact asupra mediului, sustenabilitate, clădiri, utilizarea
resurselor, transport, deșeuri, achiziții verzi, sustenabilitate financiară.
3.3.2. Dezvoltarea instrumentului GBI+ 2. Adaptare completare calculator amprentă CO2 echivalent (GHG)
pentru companii (Primul termen limită 1 Noi 2014- Al doilea termen limită Trim III 2015)
Livrabile:


Dezvoltarea unui set de chestionare pentru evaluarea amprentei secundare de CO2 echivalent (GHG)
pentru companii. Acest set de chestionare va fi disponibil online printr-o aplicație dedicată.
Instrumentul pentru evaluarea amprentei indirect de CO2 echivalent (GHG) al companiilor este deja
dezvoltat.

3.3.3 Dezvoltarea instrumentului GBI+ 3. Dezvoltare kit pentru raportarea sustenabilității și CSR pentru companii
(Primul termen limită 1 Noi 2014- Al doilea termen limită Trim III 2015)
Livrabile:
 Leadershipul în dezvoltarea în colaborare cu ceilalți experți din proiect a unui kit de raportare a
sustenabilității de către companii & CSR, cu trei nivele de raportare (începători, mediu, avansați).
3.3.4. Dezvoltarea instrumentului GBI+ 4. Dezvoltare și înregistrare webinarii (Primul termen limită 15 Noi 2014Al doilea termen limită Trim III 2015)
Livrabile:


Contribuie în colaborare cu ceilalți experți din proiect la dezvoltarea scenariului și la înregistrarea de
webminarii care să arate cum se pot folosi instrumentele GBI+ 1,2,3 și care sunt avantajele acestora.

3.4 Identificarea și reprezentarea studiilor de caz/ proiectelor de success ale companiilor –modele de
întreprinderi verzi (Trimestrul IV 2014- Trimestrul IV 2015)
Livrabile:


Prezentare modele de companii verzi (green enterprise models) și studii de caz (environmental
enterprise showcases ) identificate atât prin utlizarea granturilor mici cât și prin utilizarea platformei
GBI+.

3.5 Generarea Topului Green Business Index 2014 și 2015 - companii și principalele sectoare de activitate (Primul
termen limită Trimestrul 4 2014- Trimestrul 2 2015- Al doilea termen limită Trimestrul 4 2015-Trimestrul 1 2016)
Livrabile:
 Monitorizare, evaluarea, validarea, acordare notă finală și interpretarea rezultatelor evaluării
perfomanțelor de mediu ale companiilor care au utilizat instrumentul GBI+1 (editia 2014 si 2015).
 Generarea topului Green Business Index 2014 și 2015 pe companii și pe sectoare de activitate.

Livrabile generale:
 Fișe de pontaj și rapoarte de activitate în limba engleză.
 Revizuirea livrabilelor până la aprobarea oficială de către Managerul de Proiect, auditor și Innnovation
Norway.

Calificări şi abilități:
Studii superioare în domeniul tehnic sau economic.
Bună cunoaştere a limbii engleze care să-i permită studierea și cunoașterea KPI de mediu, raportării
sustenabilității la nivel internațional/UE.
Experienţă profesională generală
Experiență de cel puțin 5 ani în domeniu relevant.
Experienţă profesională specifică
Experiență dovedită în evaluarea impactului social și de mediu al unei organizații;
Experiență dovedită în dezvoltarea și/sau implementarea planurilor de prevenire/îmbunătățire/soluționare a
problemelor privind eficiența energetica, utilizarea resurselor, transport, agricultură, logistică, impactul asupra
mediului;
Experiență dovedită în aplicarea /monitorizarea KPI de mediu (Environmental Key Performance Indicators);
Experiență dovedită în utilizarea unităților de măsură cantitative/KPI de mediu pentru auditarea perfomanțelor
de mediu/rapoartelor de sustenabilitate ale companiilor.
Buget disponibil conform grantului de la Innnovation Norway
7.980,00 euro pentru fiecare expert în raportare de mediu

