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Despre OER
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Asociația OER - „Orașe 
Energie în România” a fost 
înființată în anul 1995, cu 
sprijinul rețelei europene 
Energy-Cities, al cărei 
membru este din anul 
1997. Din anul 2010, OER 
este Structură Suport a 
Convenției Primarilor.

Membrii OER sunt  
autorități locale implicate 
în procesul tranziției 
energetice spre 
comunități neutre 
climatic. Majoritatea 
membrilor sunt semnatari 
ai Convenției Primarilor 
pentru Climă și Energie 
Durabilă.

OER sprijină autoritățile 
locale în implementarea 
de politici energetice și 
climatice eficiente. 
Reprezintă interesele 
membrilor în raport cu 
instituțiile naționale.
Implică membrii în 
proiecte și inițiative 
naționale și europene.

Înființare Membri Activități



Membrii OER

Despre OER



Prin angajamentul lor, Semnatarii Convenției își propuneau atingerea și 

depășirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de 

CO2 până în anul 2020

În anul 2008, în România:
Aiud 

Baia Mare 

Brașov 

Giurgiu 

Mizil 

Râmnicu Vâlcea

Slobozia

Convenția Primarilor #2008

Principala mișcare europeană în care sunt implicate 

autoritățile locale și regionale care se angajează în mod 

voluntar pentru creșterea eficienței energetice și 

utilizarea surselor de energie regenerabilă în teritoriile lor



Semnatarii se angajează acum să sprijine obiectivul Uniunii Europene de

reducere cu 55% a emisiilor de GES până în anul 2030 și atingerea

neutralității climatice până în anul 2050. De asemenea, autoritățile locale

convin să adopte o abordare integrată a atenuării și adaptării la schimbările

climatice, asigurând accesul la energie sigură, durabilă și accesibilă.

Etape aderare:
Prezentarea Convenției Primarilor în Consiliul Local 

Mandatarea Primarului pentru a semna formularul de adeziune

Crearea contului municipalității/orașului și încărcarea adeziunii

Realizarea PACED în 2 ani de la semnarea adeziunii

Realizarea Raportului de Monitorizare la fiecare 2 ani de la realizarea PACED 

Convenția Primarilor #2015

Inițiativele „Convenția Primarilor” și „Mayors Adapt” au

fuzionat oficial, cu ocazia unei ceremonii care a avut loc 

în data de 15 octombrie 2015, la Parlamentul European



>11.000 Semnatari
Orașe, municipii, țări

>230 Coordonatori
Regiuni, provincii, ministere, agenții

>240 Structuri Suport
Rețele naționale, agenții locale & regionale, ONG-uri…

>340 mil. Locuitori
Cetățeni reprezentați

Convenția Primarilor în Europa

>50
Țări



>6.200
Planuri de 

Acțiuni 

depuse

>2.500 
Rapoarte de 

Monitorizare 

depuse

Convenția Primarilor în Europa

>4.900
Planuri de 

Acțiuni 

acceptate



>180 Semnatari
Orașe, municipii

27 Semnatari
Au angajamente pentru anul 2030

3 Coordonatori Naționali
Regiuni, agenții

10 Structuri Suport
Rețele naționale, agenții locale & regionale, ONG-uri…

>11.4 mil. Locuitori
Cetățeni reprezentați

Convenția Primarilor în România



65 
Planuri de 

Acțiuni 

depuse

17
Rapoarte de 

Monitorizare 

depuse

Convenția Primarilor în România

52
Planuri de 

Acțiuni 

acceptate



Sectoare abordate în măsurile de atenuare:

❖ Clădiri și echipamente/instalații municipale

❖ Clădiri și echipamente/instalații terțiare

❖ Clădiri rezidențiale

❖ Iluminatul public

❖ Industrie

❖ Transport

❖ Flotă municipală

❖ Transport public

❖ Transport privat & comercial

❖ Producția locală de energie electrică

❖ Producția locală încălzire/răcire

❖ Altele

1. Atenuare

Planul de Acțiuni pentru Climă 

și Energie Durabilă

2. Adaptare

Sectoare abordate în măsurile de adaptare:

❖ Clădiri

❖ Transport

❖ Energie

❖ Apă

❖ Deșeuri

❖ Amenajarea teritoriului

❖ Agricultură și silvicultură

❖ Mediu și biodiversitate

❖ Sănătate

❖ Protecția civilă și urgențele

❖ Turism

❖ Altele
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