Cea de-a 3-a sesiune de instruire personalizată aduce Municipiile BEACON la Brașov
Proiectul BEACON a fost conceput și dezvoltat cu scopul de a pune în aplicare țintele europene pentru
climă și energie pentru anul 2030, și pentru a duce la îndeplinire obiectivele Acordului de la Paris. Un rol
esențial în realizarea aspirațiilor UE îl vor avea administrațiile publice locale. Acești actori cheie sunt
promotori ai proceselor profunde de reducere a emisiilor de carbon și transformare socială, acțiunile lor
având un potențial considerabil de creștere a eficienței energetice și adaptare la schimbările climatice.
În România, activitățile Asociației OER în cadrul acestui proiect se desfășoară în principal prin sesiuni de
instruire pe diferite teme, în funcție de nevoile exprimate de cele 5 municipalități BEACON: Alba Iulia,
Deva, Făgăraș, Râmnicu Vâlcea și Zalău.
Trei dintre zonele de interes evidențiate de municipalități în sesiunile de consultanță se concentrează
asupra pregătirii portofoliului de proiecte pentru obținerea finanțărilor necesare, comunicării (internă,
externă, discurs public) și conceptului de „soluții naturalistice” utilizat în proiectarea sustenabilă.
Aceste teme au făcut obiectul celei de-a 3-a sesiuni de instruire personalizată, care a adus municipalitățile
BEACON la Brașov, în perioada 09-10 octombrie 2019. Agenda cursurilor a atins toate aceste subiecte:
• Pregătirea propunerilor de investiții și elaborarea portofoliului de proiecte pentru ciclul de finanțare
2021-2027; arii de interes: eficiență energetică, surse regenerabile de energie, dezvoltare de sisteme
energetice inteligente
• Comunicarea publică
o Metode și instrumente pentru construirea discursului public
o Îmbinarea informațiilor și a elementelor non-raționale, pentru o comunicare persuasivă
o Elemente și tehnici pentru crearea și susținerea de prezentări, dar și pentru moderare
o Harta mentală - tehnică de organizare a ideilor și conceptelor
o Vizualizarea datelor - prezentarea datelor tehnice către categorii nespecializate de public
• „Soluții naturalistice” utilizate în proiectarea sustenabilă
o Vegetația stradală bine proiectată
o Acoperișuri/ fațade verzi - izolație, umbrire și creșterea performanței energetice a clădirilor
o Proiectarea bioclimatică și confortul uman
o Comportarea anvelopantei clădirilor în relația cu mediul
o Noțiuni legate de arhitectura „solară”, arhitectura „verde”, arhitectura cu emisii reduse
• STUDIU DE CAZ: clădire de locuințe multietajată - arhitectură ecologică și soluții inteligente.
Formatorii care au susținut sesiunile de instruire dețin o vastă experiență în domeniu:
Comunicare: Răzvan DABA a inițiat și
coordonat Speakers’ Arena, cel mai mare
grup de practică pentru vorbirea în public
din România. În rolul său de formator în
discursul public, Răzvan asistă vorbitorii la
pregătirea și susținerea discursurilor. De
peste 10 ani, realizează pentru diverse
companii programe personalizate care au
ca temă centrală vorbirea în public.
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„Soluții
naturalistice”:
Daniel
ARMENCIU, Lect. Univ. Dr. Arh., predă
Proiectare de Arhitectură Ecologică în
cadrul UAUIM. Doctoratul său a avut ca
tematică „Proiectul bioclimatic în
arhitectura din România”, bazându-se
pe un stagiu de cercetare la Politecnico
di Torino, Facolta II di Architettura, cu
accent pe proiectarea, cercetarea și
certificarea clădirilor sustenabile.
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Alba Iulia @Brașov, 09.10.2019

Deva @Brașov, 09.10.2019

Făgăraș @Brașov, 09.10.2019

Râmnicu Vâlcea @Brașov, 09.10.2019
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Zalău @Brașov, 09.10.2019

Curs Comunicare @Brașov, 10.10.2019

Curs „Soluții Naturalistice” @Brașov, 10.10.2019

Studiu de caz @Brașov, 10.10.2019

©2018 BEACON | All rights reserved.

3

***
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-europeanand-local-climate-action-beacon/.
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