30 octombrie 2019
Sub egida Convenției Primarilor privind Clima și Energia, Asociația OER a organizat în data de 29 octombrie, la București,
conferința AMBIȚII EUROPENE → PRIORITĂȚI NAȚIONALE → REALITĂȚI LOCALE, în seria evenimentelor suport pentru tranziția
către o economie cu un nivel redus de emisii de carbon.
Evenimentul a avut-o ca invitat principal pe dna. Claire
ROUMET, Coordonatorul Rețelei Europene Energy
Cities, care a adus în discuție locul Climei și Energiei în
noul peisaj politic al Uniunii Europene, explicând rolul
crucial al autorităților locale în stabilirea politicilor
viitoare și a țintelor pentru anii 2030-2040-2050.
Conferința urmează mesei rotunde organizate de OER
în luna februarie a acestui an, în cadrul căreia s-a
dezbătut „Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 al României” (PNIESC), aflat la acea
dată în consultare publică. După etapele parcurse din februarie până în prezent, Asociația OER a reiterat cadrul pentru analiza
implementării recomandărilor Comisiei Europene la propunerea PNIESC 2021-2030.
Scopul OER este de a stimula colaborarea și dialogul între factorii de decizie la nivel național, autoritățile locale și alți actori cheie
care ar putea contribui la definirea politicilor României în domeniul energiei și schimbărilor climatice. Din acest considerent,
evenimentul a inclus subiecte privind evoluția PNIESC, susținerea administrației publice în vederea creșterii eficienței energetice
și reducerii emisiilor de carbon în teritoriile administrate, precum și detalii despre noul program de finanțare 2021-2027.
La dezbatere au luat parte dl. Sorin ELISEI reprezentând Deloitte România, compania de consultanță desemnată de Ministerul
Energiei pentru realizarea PNIESC 2021-2030, dl. Sergiu CRUCEANU reprezentând Ministerul Mediului, dl. Alexandru POTOR Secretar de Stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, dl. Dumitru ENE reprezentând Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, și dna. Irina NICOLAU din partea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.
Cea de-a doua parte a conferinței s-a derulat în cadrul proiectului OUR BUILDINGS, coordonat la nivel european de Institutul
European pentru Performanța Clădirilor (BPIE) și de Asociația OER la nivel național. Proiectul este susținut financiar de Ministerul
Federal German al Mediului (BMU), prin EUKI - Inițiativa Europeană pentru Climă, și are ca scop acordarea suportului tehnic în
definirea strategiilor de renovare a clădirilor în 6 orașe din România și 6 orașe din Bulgaria.
În acest context, dna. Otilia NUȚU, reprezentant Expert Forum & Banca Mondială, a prezentat Strategia Națională de Renovarea
Clădirilor pe Termen Lung, iar dna. Camelia RAȚĂ, Director OER, a prezentat cadrul unei strategii pentru renovarea clădirilor la
nivel local, în baza căruia se vor construi prin proiect strategiile orașelor Bacău, Bistrița, Mizil, Satu Mare, Sibiu și Târgoviște.
Prezentările susținute și agenda evenimentului:
1.Camelia RAȚĂ - Asociația OER
2.Claire ROUMET - Energy-Cities
3.Sorin ELISEI - Deloitte România
4.Sergiu CRUCEANU - Ministerul Mediului
5.Irina NICOLAU - ANRE
6.Alexandru POTOR - Ministerul Fondurilor Europene

7.Dumitru ENE - MDRAP
8.Otilia NUȚU - Banca Mondială
9.OUR BUILDINGS - Bariere și propuneri
10.OUR BUILDINGS - Status SLRTL - baze date
11.OUR BUILDINGS - Instrumente financiare
Agenda 29.10.2019
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