
BEAM 21 – Competenţe 
pentru protecţia locală a 
climei şi managementul 
inteligent al energiei

Ofertă de training pentru 
funcţionarii publici din cadrul 
administraţiei locale şi pentru 
factorii de decizie

Contact
Focus Eco Center/ Dr. Hajdu Zoltan  
str. Crinului nr. 22, Tg.Mureș, 540343, RO
Tel.: +40 744 774897
focuseco@rdslink.ro

http://www.beam21.focuseco.ro
http://www.beam21.eu

Responsabilitatea pentru conţinutul acestei broşuri aparţine 
autorilor, şi nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene 

sau EACI sau al Comisiei Europene, care nu sunt responsabili 
pentru utilizarea informaţiilor conţinute în această broşură.



Ce este BEAM 21 ?

BEAM 21 elaborează și implementează programe 
de instruire și consolidare a capacităţilor pentru 
factorii de decizie și personalul administrativ din 
cadrul municipalităţilor din Europa. Are drept scop 
încurajarea aplicării măsurilor inteligente, în ve-
derea creșteri eficienţei energetice și reducerii 
emisiilor de CO2 și instalarea echipamentelor de 
energie regenerabilă în orașe. Având în vedere re-
levanţa energiei pentru economia statelor Europe-
ne și luând în considerare criza globală, problema 
managementului inteligent al energiei este o ches-
tiune decisivă în atingerea ţintelor de protecţie a 
climei în Europa. Municipiile sunt printre cei mai 
importanţi jucători în reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră și în atingerea ţintei de a reduce 
aceste emisii cu cel puţin 20% până 2020. 

BEAM 21 intervine la acest punct prin consolida-
rea capacităţilor locale de protecţie a climei şi 
utilizare inteligentă a energiei, incluzând elabo-
rarea Planurilor de Acţiune pentru Energie Dura-
bilă pe plan local. 

Un proiect European

Acest training este elaborat și realizat în cadrul 
proiectului “BEAM 21 – Consolidare de capacitate 
combinată privind măsurile durabile din domeniul 
energetic și planurile de acţiune pentru munici-
palităţile din Europa”, finanţat de către Uniunea 
Europeană ca și parte a programului „Intelligent 
Energy – Europe (IEE)“ și coordonat de către He-
inrich-Boell-Foundation Brandenburg. Partenerii 
de proiect includ agenţii de energie, consultanţi 
de mediu și de energie, organizaţii de protecţia 
mediului, instituţii de educaţie din nouă ţări eu-
ropene. Trainingul va fi accesibil în nouă limbi. Ca 
să se răspundă la nevoile proprii ale participanţilor 
și să ofere un training orientat spre aplicaţii, vor 
exista în conţinutul trainingului diferenţe specifice 
pentru fiecare ţară. 

Partenerii de proiect

Austrian Green Foundation (AT), Public Environ-
mental Centre for Sustainable Development (BG), 
Hnutí Duha (CZ), Heinrich-Boell-Foundation Bran-
denburg (project coordinator) (DE), Forum Soziale 
Technikgestaltung / Talheimer (DE), University of 
Applied Science Eberswalde (DE), City of Geislin-
gen (DE), Local Energy Agency of the Greater Lyon 
(FR), Environmental Centre for Adminsitration and 
Technology (LT), Foundation for Environmental 
Education (LV), First Warsaw Agenda 21 (PL), In-
stitute for Sustainable Development (PL), Centre 
for Environment and Development (PL), Focus Eco 
Center (RO)

Cum funcţionează trainingul ?

Un curs poate dura patru luni. Sunt combinate cinci 
seminarii în orașul dumneavoastră cu patru perioa-
de de învăţare online prin internet între seminarii. 
Funcţionarii publici vor participa la seminarii pe 
timpul programului de lucru. Partea online este 
organizată de către fiecare participant în funcţie 
de timp, dar este supravegheată prin internet de 
către instructorul online.

Ce oferă acest training ?

• Cunoștinţe despre căile de acţiune în privinţa 
protecţiei climei și o gamă largă de exemple de 
bune practici care fac mai ușoară luarea unor 
decizii și elaborarea unor politici de dezvoltare

• Posibilitatea de a contribui la formarea/experi-
enţa dumneavoastră

• Schimb de experienţă cu experţii din alte muni-
cipalităţi din Europa

• Crearea unui grup de lucru în orașul dumneavoas-
tră care poate lucra la proiecte concrete (de 
exemplu la elaborarea Planului Local de Acţiune 
pentru Energie Durabilă)

• Un certificat de absolvire, după absolvirea cu 
succes a cursului

Cine poate participa ?

Oferta de training se adresează personalului din 
cadrul administraţiei municipale, precum și facto-
rilor de decizie, consilierilor locali care sunt inte-
resaţi în modelarea viitorului orașului lor într-un 
mod eficient în ceea ce privește energia și protec-
ţia climei, și celor care doresc să reducă în mod 
semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră și să 
deschidă în același timp drumuri noi pentru econo-
mia locală.
Acest training se adresează în principiu municipi-
ilor și orașelor cu număr de locuitori între 10,000 
și 100,000.


