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RAPORT EVENIMENT

Conferinţa Anuală OER 2009
„Locul Energiei pe Agenda Locală”
27-28 august 2009
Poiana Braşov
1. Prezentare succintă
Municipiul BRAŞOV, în calitate de Preşedinte al Asociaţiei „Oraşe Energie România”, a organizat
CONFERINŢA ANUALĂ OER 2009. Evenimentul, denumit “LOCUL ENERGIEI PE AGENDA LOCALĂ”, a avut loc
în perioada 27-28 august 2009, în Poiana Braşov.
Conferinţa anuală s-a concentrat asupra mijloacelor disponibile autorităţilor locale de a atinge
obiectivele de dezvoltare durabilă la nivel local şi european, precum şi asupra iniţiativei “PACTUL
PRIMARILOR”.
Schimburi interesante de idei au fost posibile în cadrul sesiunilor de discuţii libere şi a
dezbaterilor cu factori politici decizionali, agenţii de energie sau reprezentanţi din domeniul
privat.

2. Participanţi
Conferinţa Anuală OER 2009 a reunit cca. 60 de participanţi, reprezentanţi ai celor 27 de
municipii membre OER, reprezentanţi ai municipiilor care doresc să adere la Asociaţia OER,
reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Braşov, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru
Conservarea Energiei, reprezentanţi ai agenţiilor de management energetic din România,
precum şi reprezentanţi din sectorul privat .

3. Desfăşurare
Conferinţa Anuală OER s-a desfăşurat în ziua de 27 august, în Poiana Braşov. Evenimentul a fost
deschis de către dna. Camelia RAŢĂ, Director Executiv OER, dl. George SCRIPCARU, Preşedinte
OER şi Primar al municipiului Braşov, dl. Cristian ANGHEL, Vicepreşedinte OER şi Primar al
municipiului Baia Mare, şi dl. Cristian Cosmin COSTA, Viceprimar al municipiului Deva,
reprezentându-l pe dl. Mircia MUNTEAN, Vicepreşedinte OER şi Primar al municipiului DEVA.
Având în vedere faptul că în trecut, în cadrul acestor întâlniri, discuţiile erau axate pe proiecte
punctuale, în special legate de încălzirea centralizată, dar luând în considerare că astăzi
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municipiile din România sunt implicate în multiple proiecte legate de energie şi faptul că
energia a devenit o problemă prioritară, tema propusă de Conferinţa Anuală OER 2009 a fost
„Locul Energiei pe Agenda Locală”.
În cadrul Conferinţei Anuale OER au fost dezbătute trei capitole principale:
a. Promovarea unei metodologii de planificare la nivel municipal, pe baza
experienţei acumulate de statele din Uniunea Europeană şi adaptate la condiţiile specifice
Europei Centrale şi de Est prin proiectul MODEL
b. Promovarea iniţiativei „Pactul Primarilor”, document semnat la Bruxelles,
reprezentând un angajament al oraşelor semnatare de a îndeplini obiectivul „3x20” până în
anul 2020: reducerea consumului de combustibil fosil cu 20%, introducerea energiei din surse
regenerbile în proporţie de 20% şi reducerea emisiilor de CO2 cu 20%.
c. Schimbul de experienţă la nivelul reţelei „Oraşe Energie România” pentru
promovarea iniţiativelor locale din domeniul eficienţei energetice.
Specialiştii invitaţi să susţină prelegeri referitoare la tematica abordată de Conferinţa Anuală
OER, au prezentat următoarele subiecte:
1. Web-site OER, www.oer.ro
• Radu GAŞPAR, Project Manager OER
2. Proiect european MODEL
• Christophe FRÉRING, Project Manager Energie-Cités
3. Experienţa municipiului BAIA MARE
• Cristian ANGHEL, Primarul Municipiului BAIA MARE
4. Experienţa municipiului BRAŞOV
• Mihaela MUSCOIU, Specialist Energie ABMEE
5. Pactul Primarilor – pentru Energie Locală Durabilă
• Christophe FRÉRING, Project Manager Energie-Cités
6. Potenţiale aplicaţii de sisteme de utilizare a surselor de energie regenerabile în
municipalităţi
• Prof. Dr. Ing. Radu REFF, Universitatea „Lucian Blaga” – Sibiu
7. Primăria municipiului Braşov, aplicant în cadrul Programului Naţional de
înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care
utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte
sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului
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•

Cristian MUGEA, Inginer ABMEE

8. Iluminatul astăzi – mai mult decât un serviciu public
• Marilena MĂIEREAN, Director General – Energobit Schreder Lighting
9. O nouă perspectivă în iluminatul public. Principiul 4E.
• Dan VĂTĂJELU, Director General – Flash Lighting Services
10. Legea 372 şi performanţa energetică a clădirilor – prezent şi viitor
• Ing. Ion CROITORU, Auditor Energetic Gradul I, Vitastal Bucureşti
11. Soluţia software pentru aplicarea OUG 18/2009 privind creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe
• Iancu ILIE, Director Executiv – Matrix Termic
12. Aplicaţii de eficienţă energetică prin Geographic Information Systems (GIS)
• Gabriela VLAD, Serviciul Informatic – Primăria Municipiului BRAŞOV
13. Proiectul BioDieNet în România – biocombustibil din Uleiuri Alimentare
Folosite (UAF)
• Radu GAŞPAR, Project Manager ABMEE
14. Implementarea unei facilităţi de producţie de biocombustibil din UAF în
România
• Roger PRESTON, Director General Geoconstruct Service
15. Metode alternative de transport
• Leea CATINCESCU, PR Manager ABMEE
16. Exemple de bune practici în municipiile europene. Dezvoltare durabilă şi
eficienţă energetică.
• Camelia RAŢĂ, Director Executiv OER
Toate aceste prezentări, conform programului de pe ordinea de zi, se găsesc pe site-ulAsociaţiei
„Oraşe Energie România” – www.oer.ro
Prima zi s-a încheiat prin Cina Festivă propusă de organizatori, în cadrul căreia s-au purtat
discuţii libere între toţi participanţii la eveniment.
Cea de-a doua zi, 28 august, a fost dedicată în exclusivitate celor 27 de municipii membre OER,
precum şi municipiilor care doresc să adere la Asociaţia OER, având loc Adunarea Generală a
Asociaţiei.
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În cadrul Adunării Generale OER, s-a discutat raportul de activitate al OER pentru mandatul
trecut, precum şi raportul financiar. Acestea au fost prezentate şi adoptate în unanimitate de
către membrii prezenţi.
De asemenea, au avut loc alegeri generale pentru funcţiile de Preşedinte şi funcţiile din
Consiliul de Administraţie OER, pentru viitorul mandat.
Municipiul BRAŞOV şi-a depus candidatura pentru funcţia de Preşedinte, fiind ales în
unanimitate de voturi de către reprezentanţii municipiilor prezente.
Pentru Consiliul de Administraţie şi-au depus candidaturile următoarele municipii:
•
•
•
•
•
•

AIUD
BAIA MARE
BUZĂU
DEVA
GIURGIU
TÂRGOVIŞTE

În urma numărării voturilor, s-au atribuit funcţiile Noului Consiliul de Administraţie, municipiul
BRAŞOV păstrând preşedinţia, la fel ca şi cele două municipii cu funcţie de Vicepreşedinte.
Iată noua componenţă a Consiliului de Administraţie OER, valabilă conform Statutului
Asociaţiei, pentru următorii doi ani:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Municipiu
BRAŞOV
BAIA MARE
DEVA
AIUD
GIURGIU
BUZĂU
TÂRGOVIŞTE

Funcţie în C.A.
Preşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Trezorier
Secretar
Membru
Membru

Primar
GEORGE SCRIPCARU
CRISTIAN ANGHEL
MIRCIA MUNTEAN
MIHAI HORATIU JOSAN
LUCIAN ILIESCU
CONSTANTIN BOSCODEALA
GABRIEL FLORIN BORIGA

4. Costuri
Evenimentul a fost acoperit din fondurile Asociaţiei OER, precum şi din cele aferente proiectului
MODEL.
5. Mediatizare
Conferinţa Anuală a fost mediatizată prin comunicate de presă pre şi post-eveniment,
transmise reprezentanţilor din presa locală. La eveniment au luat parte jurnalişti reprezentând
televiziunile locale – RTT şi TVS.
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