COMUNICAT DE PRESA
Brașov, 24/04/2018

CONFERINȚA ANUALĂ ”ORAȘE ENERGIE ÎN ROMÂNIA”,
ROLUL AUTORITĂȚILOR LOCALE ÎN ATINGEREA ȚINTELOR NAȚIONALE 2020 și 2030
PRIVIND ENERGIA ȘI CLIMA
Asociaţia „Oraşe Energie în România” (www.oer.ro) a aniversat 23 de ani de activitate în cadrul Conferinței
Anuale OER în perioada 19-20 aprilie 2018, la “Grand Hotel Balvanyos”, județul Covasna. La acest
eveniment au fost invitați cei 37 de membri (autorități locale și zone metropolitane), agenții locale și
regionale de management energetic, dar și specialiști în probleme de reglementare în domeniul energiei, al
serviciilor comunitare de utilități publice, al distribuției energiei electrice, din domeniul renovării energetice al
clădirilor, iluminat public, electromobilitate, tehnologii de reducere a emisiilor din transport, confort urban,
economia circulară și educația în managementul deșeurilor precum și prezentarea campaniei de creștere a
conștientizării cu privire la utilizarea eficientă a energiei de către consumatorul final, campanie derulată în
România de Directoratul General pentru Justiție și Consumatori în anul 2018.
Cu această ocazie a avut loc și Adunarea Generală a membrilor OER, în cadrul căreia a fost prezentată și
analizată activitatea asociației în anul 2017, planul de activități și viziunea pentru anul 2018.
Tema principală a conferinței a fost “ROLUL AUTORITĂȚILOR LOCALE ÎN ATINGEREA ȚINTELOR
NAȚIONALE 2020-2030 PRIVIND ENERGIA ȘI CLIMA”, dialog deschis între autoritățile locale și autoritățile
naționale de reglementare pentru identificarea problemelor și a instrumentelor suport necesare în tranziția
către o economie cu emisii scăzute de carbon.
Această platformă de dialog, Clubul Primarilor din România, a luat ființă în anul 2012 prin proiectul european
“NET- CoM – Networking the Covenant of Mayors” / Activități în rețea pentru Convenția Primarilor, prin care
au fost create 12 Cluburi ale Primarilor în Uniunea Europeană, Clubul din România fiind unul dintre acestea.
A fost trecută în revistă activitatea Clubului Primarilor în România și contribuția acestuia la promovarea
Convenției Primarilor și al Planului de Acțiune privind Energia Durabilă/PAED ca instrument de planificare,
monitorizare și raportare în accesarea instrumentelor structurale dedicate sectoarelor din plan, precum și
promovarea eficienței energetice, al mobilității urbane și al utilizării surselor regenerabile de energie în sfera
de activitate a autorităților publice locale.
Noile provocări ale țărilor Uniunii Europene după Acordului de la Paris și Decizia (UE) 2016/1841 a
Consiliului European din 5 octombrie 2016, care stabilesc noi ținte de reducere a dioxidului de carbon până
în anul 2030, se vor reflecta corespunzător și la nivel local, cu noi provocări tehnologice, noi abordări în
transport și mobilitate, noi meserii în domenii ce utilizează energiile curate, noi provocări în domeniul
clădirilor cu consumuri energetice aproape zero și nu în ultimul rând noi reglementări legislative.
Discuțiile cu factorii de reglementare, distribuitorul de energie electrică și reprezentanții autorităților locale
prezente au fost purtate în legătură cu realizarea unui model unic de planificare energetică pentru
comunitățile locale cu suportul logistic al autorităților de reglementare astfel încât documentul să corespundă
ca și conținut atât semnatarilor Convenției Primarilor privind Clima și Energia cât și cerințelor specifice
naționale solicitate de Autoritatea Națională de Reglementarea în domeniul Energiei conform Legii nr.
121/2014 privind eficiența energetică.
Au fost stabilite și completate scopul și obiectivele Clubului Primarilor privind Energia și Clima cu
actualizarea actorilor principali, completarea noilor ținte pentru anul 2030 și considerarea secțiunii de
adaptare la schimbările climatice.
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Participanții la conferință, atât autoritățile naționale cât și autoritățile locale, au convenit pașii următori pentru
crearea unui dialog real prin Platforma de dialog a Clubului Primarilor privind Energia și Clima și parcurgerea
măsurilor administrative până la următoarea întâlnire a Clubului, stabilită pentru luna octombrie 2018 prin
Biroul tehnic al Asociației OER.
A DOUA PARTE A CONFERINȚEI S-A AXAT PE TEMELE DE INTERES ALE PLANIFICĂRII ENERGETICE URBANE
 CAMPANIE DE CREȘTEREA CONȘTIENTIZĂRII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI
Lara BLAKE, DG Justiție și Consumatori
 CONFORT URBAN – ECOTEN
Clément IMBERT, Project manager, Departament Confort Urban, ECOTEN
Hartă urbană insule de căldură
Simularea confortului urban
Harta urbană a potențialului solar
 TEHNOLOGIE PENTRU REDUCEREA EMISIILOR ÎN TRANSPORT – ANTISMOG
Maud PERCHENET, Business Partner New Eco Technologies
Tehnologii de reducere a consumului și a emisiilor în transport – CGON
Sistem măsurare emisii în timp real – Pollutrack
Cel mai mare centru Start-Up din Europa – Station F
 ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU ILUMINAT
Dan VĂTĂJELU, Președinte Asociația Română pentru Iluminat
Ghid pentru achiziții în iluminatul public
Telemanagement în iluminatul public
 STRATEGII DE ELECTROMOBILITATE – CONCEPTUL ”DriveNow Carsharing”
Alexandru SEREMET, PR manager BMW România
INSTRUMENTE PENTRU FACILITAREA DECIZIILOR DE FINANȚARE A RENOVĂRII ENERGETICE A
CLĂDIRILOR
Horia PETRAN, INCD URBAN-INCERC, Centrul de Performanță Energetică a Clădirilor


 ECONOMIA CIRCULARĂ ȘI EDUCAȚIA ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR
Elena GAȘPAR, Asociația ENVIRON
 PROIECTULUI HORIZON 2020 « PUBLEnEf
Ion DOGEANU, director executiv AEEPM

Pentru orice informații suplimentare, echipa OER vă stă la dispoziție.
***
Contact OER:
Tel./fax: 0268 474 209 / 0268 547 784
Email: office@oer.ro
Web: www.oer.ro
***
Despre OER. Asociația „Orașe Energie România” a fost înființată în anul 1995, ca organizație non-guvernamentală,
non-profit, a municipiilor și orașelor din România, interesate de planificarea energetică. De la acea dată, Asociația
s-a angajat în partajarea experienței și know-how-ului între membrii săi, precum și în promovarea politicilor locale de
eficiență energetică, a tehnologiilor, echipamentelor și a surselor de energie regenerabile în rândul membrilor. OER
– www.oer.ro – reunește 37 de membri, activi în domeniul eficienței energetice, al surselor de energie regenerabilă
și al mobilității urbane durabile. Începând din anul 2009, rețeaua OER este Structură Suport pentru municipalitățile
din România, semnatare ale Convenției Primarilor.
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