Municipiile BEACON au finalizat cea de-a 2-a sesiune de instruire personalizată

Unul dintre obiectivele proiectului BEACON constă în consolidarea cooperării - cooperarea
dintre departamentele aceleiași instituții, dintre instituțiile aceluiași oraș, dintre orașele
aceleiași regiuni, dintre Statele Membre ale Uniunii Europene. Prin procese colective de
instruire și servicii personalizate de consultanță, factorii de decizie politică și actorii municipali
dobândesc aptitudini tehnice și metodologice pentru a dezvolta, adapta și implementa măsuri
pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Municipiile BEACON beneficiază de instruire, pe parcursul a 6 sesiuni, primind suport tehnic
personalizat în funcție de necesitățile exprimate, informațiile putând fi aplicate în activitatea
zilnică. Cea de-a 2-a sesiune de instruire s-a finalizat în luna iunie, accentul fiind pus pe noile
cerințe legislative:
✓ Directiva UE 844/2018 și Directiva 2001/2018
✓ Planul Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice (depus la Comisia
Europeană în decembrie 2018)
✓ Strategia Națională de Renovare pe Termen Lung
@Râmnicu Vâlcea, 29.05.2019

La Râmnicu Vâlcea, sesiunea s-a axat pe necesitatea sinergiei între documentele locale de
planificare strategică, în vederea actualizării Planului de Acțiuni pentru Energie Durabilă
existent. O altă parte a sesiunii de instruire a vizat standardele iluminatului interior, în special
în unitățile de învățământ, precum și includerea specificațiilor corecte în caietele de sarcini,
anterior demarării licitației. În contractele de concesiune și în studiile de fezabilitate ar trebui
incluși indicatori tehnici, care pot fi monitorizați ulterior.
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@Zalău, 30.05.2019

Sesiunea de instruire de la Zalău s-a concentrat, conform solicitării municipalității, pe liniile
directoare pentru dezvoltarea Planului de Acțiuni pentru Climă și Energie Durabilă existent,
precum și pe fazele de urmat în etapa de monitorizare a implementării acestuia. Asociația OER
a acordat consultanță în privința colectării datelor, a măsurilor prinse în plan, a instrumentelor
și metodelor de monitorizare, precum și a tranziției municipalității către o comunitate cu emisii
scăzute de carbon.
@Deva 10.06.2019

Și în cazul Municipiului Deva, participanții au solicitat consultanță în privința dezvoltării Planului
de Acțiuni pentru Climă și Energie Durabilă, care este în curs de realizare. A fost discutată
metodologia de colectare a datelor necesare analizelor sectoarelor cuprinse în PACED și au fost
făcute recomandări cu privire la realizarea unui sistem de iluminat public conform standardelor
europene în vigoare.
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@Alba Iulia 11.06.2019

Sesiunea de instruire de la Alba Iulia s-a bazat pe depășirea barierelor din procesul de colectare
a datelor. Municipalitatea este în curs de actualizare a Planului de Acțiuni pentru Energie
Durabilă, intenționând să adauge și segmentul de măsuri pentru adaptarea la schimbările
climatice. Asociația OER a furnizat consultanță referitor la metodologia de colectare, formate
utilizate și protocol de urmat cu furnizorii de utilități, astfel încât datele să fie corect colectate
și să se poată evita obstacolele administrative.
Cea de-a 3-a sesiune de instruire se va desfășura până la finalul anului, Asociația OER pregătind
deja materialele și structura sesiunilor.
***
BEACON - Bridging European and Local Climate Action (Crearea legăturilor între nivelul local și cel
european prin acțiuni pentru climă) este un proiect finanțat prin Inițiativa Europeană pentru Climă a
Ministerului Federal al Germaniei pentru Mediu, Conservarea Naturii și Securitate Nucleară. Proiectul
urmărește facilitarea acțiunilor climatice la nivel local și schimbul de informații între municipalități și
școli din Europa. Proiectul BEACON se desfășoară în perioada 2018-2021 și implică municipalități și
școli din Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Polonia, Portugalia și România.
Proiectul BEACON este coordonat de Asociația „Orașe Energie în România” (OER), tel.
+40.268.474.209 | fax +40.268.547.784 | e-mail: office@oer.ro. Pentru mai multe informații, accesați
http://oer.ro/bridging-european-and-local-climate-action-beacon/.
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