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Poarta spre o carieră profesională de top



ISPE – rolul în piață

Secvența DOMENIILOR DE PRACTICA

Practicanții de azi – Inginerii de mâine

Experiență = Competență



ISPE – rolul în piață



Pe scurt

Institutul de Studii şi Proiectări Energetice, companie privată, 
activă din anul 1949, oferă servicii de consultanţă şi inginerie 
destinate clienţilor din sectorul public şi privat, atât din ţară cât 
şi de peste hotare.

Tradiţie, excelenţă, experienţă, muncă în echipă, 
profesionalism, eficienţă !

ISPE partener strategic
în dezvoltarea proiectelor de investiţii

TIMISOARA

BUCURESTI



Rolul ISPE în piaţă
 Consultanță tehnică, financiară şi instituțională

 Studii. Cercetare & Dezvoltare

 Inginerie de bază şi de detaliu

 Conducere de proiect

 Alte servicii inginereşti



Referinţe în România Industrie (1)
Recent

Petrol

OMV PETROM

LUKOIL

Centrala nouă cu ciclu combinat de 860 MW, Brazi, judetul Prahova
Doljchim

Rafinăria Petrobrazi – Centrală de cogenerare 2xGT 25MW + 2x110t/h

Arpechim Piteşti – Cazan nou (77t/h, 105bar)
Reconstruirea centralei existente de cogenerare

Grup nou de condensaţie cu puterea de 30MW

Industria cimentului

Lafarge ROMCIM

Gospodăria  de  cocs  de  petrol  şi   cărbune la fabrica de ciment de la 
Medgidia

Inginerie structuri, fundaţii echipamente speciale şi instalaţii aferente pentru 
construirea unor clădiri industriale

Industria metalurgică

ARCELOR Mittal Galati
Consultanţă de mediu (contract cadru)

Industria alimentară

General Transilvania 
Holding

Consultanţă financiară şi tehnică pentru o centrală de cogenerare şi 
dezvoltarea unei statii de 110 kV la fabrica European Drinks



Referinţe în România - Industrie (2)

Recent

Minerit

CNU – Compania 
Naţională a Uraniului

CONVERSMIN

Instaţii de decontaminare a apelor radioactive din minele Lişava, 
Ciudanoviţa, Avram Iancu 

Închiderea minelor – Proiect tehnic pentru monitorizarea procesului de 
post-închidere la minele închise: pachetele 12 şi 13

Proiecte tehnic pentru închiderea şi ecologizarea minei de sare Slănic 
Prahova, judeţul Prahova, minele Horăşti şi Albeni II, judeţul Gorj 

Chimie

Interagro

Chimcomplex

Inginerie structuri, fundaţii echipamente speciale şi instalaţii aferente 
pentru construirea unor clădiri administrativ / industriale

Peste 20 industrii 
publice şi private

Planul de măsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor CO2

Modernizarea/retehnologizarea staţiilor de epurare a apelor uzate 
industriale şi a instalaţiilor de tratare a apei din circuitele termice



Recent

Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului

FENCO ERA NET – Evaluarea impactului comunicării CCS în raport cu 
publicul general şi local

Ministerul Finanţelor 
Publice

Evaluarea impactului pachetului legislativ “Energie – Schimbări Climatice” 
asupra competitivităţii activităţilor industriale

Tehnologiile Curate ale Cărbunelui

Evaluarea schemei de comercializare a emisiilor de CO2 (EU-ETS) asupra 
competitivităţii activităţilor industriale

Ministerul Mediului şi 
Pădurilor

Scenarii privind evoluţia calităţii aerului rezultată odată cu implementarea 
măsurilor de reducere a emisiilor prevăzute prin documentele IPPC, 
precum şi prin programele de conformare/planurile de acţiune a 
companiilor 

Sistemul de analiză şi programul de gestionare a datelor pentru punerea în 
aplicare a schemei de comercializare a emisiilor GES

Elaborarea Planului Naţional de Alocare în conformitate cu Directiva ETS
2003/87/CE referitoare la schema de comercializare a emisiilor de CO2

Măsurile de reducere a emisiilor GES – prognoză şi evaluare

Referinţe în România -Protecţia mediului înconjurător - Calitatea aerului



Recent

Ministerul Mediului şi 
Pădurilor

PHARE „Asistenţă tehnică pentru implementarea Directivei  2006/21/EC 
în conformitate cu managementul de gestionare a deşeurilor din 
industria extractivă”
PHARE „Asistenţă tehnică pentru pregătirea unei strategii şi a unui plan 
de acţiune pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric”

Consiliul Local Zlatna Eliminarea impactului asupra mediului şi ecologizarea zonei industriale 
închise şi dezafectate din Zlatna

sol

Referinţe în România
Protecţia mediului înconjurător - Calitatea solului



Referinţe în România
Construcţii civile şi industriale - Eficienţă energetică clădiri

retur »

Recent
Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării, 
Tineretului şi 
Sportului

Inovaţia 2008 “Case Pasive adecvate condiţiilor climatice 
specifice din România”

PNCD I şi II “Energie pentru un oraş mai curat”

EC - EACI Programul IEE – Reţea de comunicare dezvoltată pentru 
promovarea Casei Pasive “PASS-NET” 

Colegiul Naţional
DEVA

Reabilitarea termică a “CETATEA” - Colegiul Sportiv din 
Deva

Municipiul 
Bucureşti –
sectorul 3

Reabilitarea termică a 18 blocuri de locuinţe (4-10 etaje) în 
cooperare cu firma “Servicii Energetice Globale“

Municipiul 
Bucureşti –
sectorul 2

Reabilitarea termică a 7 blocuri de locuinţe (10 etaje)



Centrale termo-electrice
 cca. 900 MW în Siria, India, Turcia, Egipt, Nigeria, China
 Consultanţă pentru instalarea a 2 x 300MW, pe cărbune,  în CTE Hai Phong 2, Vietnam, în parteneriat cu 

ESBI, Irlanda
 Configurarea şi asistenţa tehnică la punerea în funcţiune a părţii de automatizare la termocentrala Peterhead 

– Scoţia.

19 staţii electrice de înaltă tensiune în Maroc, Turcia, Egipt, Bangladesh, Nigeria, Pakistan, Indonezia, 
Croaţia, Siria

7000 km linii electrice aeriene (150, 220, 400 kV) în Egipt, Iran, Iordania, Cipru, Yemen, Peru, Algeria, 
Malaezia, Siria, Liban, Irak, Filipine

Sisteme centralizate de încălzire urbană pentru câteva oraşe din Germania, Turcia şi Siria

Petrochimie – Centrala de cogenerare (4x12MW+4x120t/h) de la Rafinăria Banias, Siria – program de reabilitare şi 
modernizare

Ingineria de bază şi de detaliu pentru o serie de construcţii metalice în Germania, Grecia şi Austria

Industria cimentului - Conversia la cocs de petrol a fabricilor de ciment iordaniene ale concernului Lafarge

Referinţe în străinătate



Secventa 

DOMENIILOR DE PRACTICA



Domeniu practică Tematică practică

Eficienta energetica in CTE si sisteme 
de termoficare

Tehnologii de producere a energiei 
termice utilizate in sistemele de 
termoficare

Capabilitati in domeniul eficientei 
energetice in CTE

Promovarea proiectelor de investitii

Sisteme de termoficare si conducte

Instalatii de producere a energiei
Energii regenerabile versus Captarea 
CO2

Centrala Electrica de Termoficare



Domeniu 
practică Tematică practică

Schimbari 
climatice. 

Tehnologii de 
mediu: aer. 

Tehnologii CCS

Solutii tehnologice de desulfurare a gazelor de ardere.
Solutii tehnologice de captare CO2 
Solutii tehnologice de desprafuie a gazelor de ardere.  
Solutii tehnologice de captare CO2  (postcombustie)
Solutii tehnologice de reducere a oxizilor de azot din 
gazele de ardere.   
Solutii tehnologice de captare CO2  (oxicombustia)
Solutii tehnologice de reducere a poluarii aerului de catre 
depozitele de zgura si cenusa.

Politici energetice

Planificarea integrata a resurselor energetice 
Model multicriterial de analiza a incarcarii optime a 
balantei de energie electrica a Romaniei
Utilizarea datelor statistice pentru elaborarea prognozelor 
de energie/emisii de gaze cu efect de sera



Domeniu practică Tematică practică

Tehnologii 
protectia mediului: 
sol
Management 
deseuri

Deseuri de zgura si cenusa

Managementul  deseurilor solide din centralele cu 
functionare pe carbune.Tehnologia slamului dens: sistemul 
de evacuare si depozitare

Eficienta 
energetica a 
cladirilor

Cladiri cu consum foarte redus de energie. Casa Pasiva

Reabilitarea termica a cladirilor

Management 
proiect / programe 
nationale si 
internationale

Pregatirea si gestionarea proiectelor finantate din 
programe nationale si internationale

Accesarea programelor europene de finantare



Domeniu practică Tematică practică

Analiza  
economica 
financiara 
Structuri de 
finantare

Master Plan

Analiza cost beneficiu

Studiu de fezabilitate

Devize generale

Proiectare asistata 
de calculator 
Sisteme 
termomencanice  
in centrale electrice

Procesul realizarii unui proiect din sectia sisteme 
termomecanice
Prezentarea procesului de elaborare  a unui proiect 
specialitate termomecanic
Aplicatii de calcul al conductelor: mecanic  si termic 
(pierderi de caldura) 



Practicantii de azi – inginerii de maine



OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

 Adaptarea și orientare funcție de 
cerințele forței pieței de muncă

 Dobândirea de cunoștințe și abilități ce 
vor facilita angajarea 

 Cunoașterea regulilor de comunicare 
valabile în mediul organizațional

 Adaptarea mai rapidă la situațiile reale 
de lucru în toate domeniile

 Formarea gândirii în spiritul creșterii 
eficienței activității

Posibilitatea dezvoltării unei cariere în 
domeniul proiectării 

Posibilitatea de a lucra într-o companie de 
top cu specialiști de înalt profesionalism în 
domeniile: energetic, audit și certificare 
energetică,  construcții, instalații, protecția 
mediului, cooperare internațională, finanțare 
proiecte etc.

Acumularea de experiență și aptitudini în 
folosirea unor programe specializate

Modelare 3D (conducte, echipamente, 
puncte termice) folosind soft specializat



Experienta=Competenta



COMPETENȚE  DOBÂNDITE

 Capacitatea de a lucra într-un mod 
flexibil și cooperant într-o echipă

 Abilitatea de identificare și îmbunătățire 
a propriilor puncte tari și puncte slabe

 Capacitatea de a iniția și susține 
conversații pe subiecte tehnice

 Capacitatea de a evalua și asuma riscuri 
în diverse situații

 Dezvoltarea gândirii și raționamentului 
matematic, înțelegerea și utilizarea 
reprezentărilor grafice ale 
echipamentelor și tehnologiilor 
energetice

Capacitatea de a elabora și implementa un 
proiect

Capacitatea de a utiliza tehnologii 
informaționale (utilizare programe specifice de 
calcul și prelucrare informații)

 Înțelegerea și utilizarea unor elemente 
specifice ingineriei termomecanice

Capacitatea de a recunoaște trăsăturile 
esențiale ale fenomenelor studiate

Competențe antreprenoriale



Date de contact
Sediul Central
Bdul Lacul Tei 1-3
020371 Bucureşti

tel:  021 210 10 95
fax: 021 210 23 34
email: office@ispe.ro

www.ispe.ro

Sucursala Timişoara
Str. Gheorghe Lazăr 18-20
300081 Timişoara

tel:  025 620 03 69
fax: 025 419 20 88
email: office@ispetm.ro


