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Cea de-a IV-a întâlnire naţională a Clubului Primarilor va avea loc la Braşov
Asociaţia „Oraşe Energie România” (www.oer.ro) organizează Conferinţa Anuală OER - ediţia 2013.
Evenimentul va avea loc în data de 20 septembrie, în Sala de Consiliu a Primăriei municipiului Braşov,
începând cu ora 09:30.
Sub egida Conferinţei Anuale OER se va desfăşura cea de-a IV-a întâlnire naţională a Clubului Primarilor. La
această reuniune sunt aşteptaţi reprezentanţi din aproximativ 25 municipalităţi din România, semnatare ale
iniţiativei europene Convenţia Primarilor (www.eumayors.eu).
Asociaţia OER este Structură de Suport a Convenţiei Primarilor, sprijinind eforturile semnatarilor şi oferind
asistenţă strategică şi tehnică. În acest context, prin proiectul european NET-COM
(www.networkingcovenantofmayors.eu), OER a creat şi coordonează Clubul Primarilor în România, în
vederea dezvoltării acestei iniţiative pe plan local şi naţional. OER este partener în cadrul proiectului NETCOM alături de alte 11 structuri europene, care luptă pentru acelaşi scop.
Proiectul NET-COM a fost finanţat prin programul IEE - Intelligent Energy Europe al Comisiei Europene şi se
va finaliza în luna noiembrie a anului curent. Cu toate acestea, Asociaţia OER, în calitate de Coordonator
Naţional, va continua activitatea Clubului Primarilor încercând să găsească, împreună cu semnatarii, soluţii
comune pentru depăşirea problemelor identificate şi pentru ca aceştia să-şi poată respecta angajamentele
asumate. Clubul Primarilor a fost creat pentru a facilita comunicarea între semnatari şi pentru a transmite
informaţii către factorii de decizie la nivel naţional, regional şi European. Clubul va continua să existe prin
Ambasadorii şi Membrii săi, prin măsurile, eforturile şi rezultatele acestora.
Conferinţa Anuală OER se adresează autorităţilor locale active în domeniul politicilor energetice, semnatare
sau interesate în semnarea Convenţiei Primarilor. Agenda conferinţei include:
• Prezentarea unei Declaraţii Comune, la solicitarea Membrilor Clubului Primarilor, prin care se
doreşte conştientizarea autorităţilor naţionale cu privire la:
o Existenţa Convenţiei Primarilor şi impactul acestei iniţiative în România
o Numărul mare de semnatari români şi angajamentele pe care aceştia şi le asumă
o Problemele cu care se confruntă semnatarii şi care sunt propunerile lor de soluţionare
• Lansarea unui nou proiect european IEE câştigat de OER – „ENDURANCE”, în cadrul căruia OER
va fi coordonator naţional al reţelei municipalităţilor interesate în dezvoltarea de Planuri de Mobilitate
Urbană Durabilă.
Vă invităm alături de noi vineri, 20/09/2013, începând cu ora 09:30, la Sala de Consiliu a Primăriei
municipiului Braşov.
Pentru orice informaţii suplimentare, echipa OER vă stă la dispoziţie.
Acest eveniment este organizat în parteneriat cu: Energobit Schréder Lighting şi Flash Lighting Services.
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***
Despre OER. Asociatia „Orase Energie Romania” a fost înfiinţată în anul 1995, ca organizaţie nonguvernamentală, non-profit, a municipiilor şi oraşelor din România, interesate de planificarea
energetică. De la acea dată, Asociaţia s-a angajat în partajarea experienţei şi know-how-ului între
membrii săi, precum şi în promovarea politicilor locale energetice eficiente, a tehnologiilor,
echipamentelor şi a surselor de energie regenerabile în rândul membrilor.
OER – www.oer.ro – reuneşte 32 de municipii active în domeniul eficienţei energetice, al surselor
de energie regenerabilă şi al protecţiei mediului. Începând din anul 2009, reţeaua OER este
Structură Suport pentru municipalităţile din România, semnatare ale Convenţiei Primarilor.

***
Despre Convenţia Primarilor. Comisia Europeană a lansat în anul 2008 iniţiativa „Convenţia
Primarilor”, destinată oraşelor şi municipiilor de toate dimensiunile din Europa, cu scopul de a
implica autorităţile locale şi cetăţenii în dezvoltarea şi punerea în aplicare a politicii Uniunii Europene
în domeniul energiei. Pactul reprezintă angajamentul oraşelor semnatare de a depăşi obiectivele UE
de reducere a emisiilor de CO2 prin măsuri de eficienţă energetică, prin acţiuni legate de energia
provenită din surse regenerabile şi prin transport curat (nepoluant).
Actulamente, Convenţia Primarilor reuneşte 5080 semnatari de pe teritoriul Europei,
reprezentând aproximativ 171 milioane de cetăţeni şi un potenţial de reducere a 150 milioane
tone de CO2. În România sunt consemnaţi 60 semnatari, dintre care 22 sunt membri ai reţelei
OER.

***
Contact OER:
Leea CATINCESCU
Manager Comunicare şi Relaţii Publice
Tel./fax: 0268 474 209 / 0268 547 784
Email: leea.catincescu@abmee.ro
Web: www.oer.ro
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