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Asociația Orașe Energie în România (OER):

ONG - 32 membri (31 municipalități, 1 zonă metropolitană)

Înființată în anul 1995 la Sibiu, în anul 2007 s-a mutat la Brașov

Activități :

✓ Este Structură Suport a Convenției Primarilor privind Energia și Clima, din anul 2009

✓ Sprijină autoritățile locale în definirea unei strategii energetice și climatice eficiente

✓ Susține inițiativele locale în domeniul eficienței energetice, pe plan național, la nivelul
structurilor responsabile și a factorilor de decizie

✓ Informează și oferă consultanță membrilor săi în domeniul utilizării eficiente a energiei,
surselor regenerabile de energie și dezvoltării sustenabile

✓ Implementează un sistem de management al energiei, pentru îmbunătățirea performanței
energetice a proprietăților municipale
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1. Despre 
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Semnatari - Peste 120.000 locuitori

Semnatari - 20.000 - 120.000 locuitori

Nu sunt semnatari 

Semnatari - până în 20.000 locuitori

Management Board:
❖Președinte Brașov
❖Vicepreședinte Alba Iulia
❖Vicepreședinte Făgăraș
❖Secretar Deva 
❖Membru Bacău
❖Membru Mizil
❖Membru Ploiești 
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2. Membrii OER în Convenția Primarilor privind Clima și Energia

RUPEA



3. Our Buildings (01.09.2018 – 01.12.2020, 28 luni)
Accelerating climate action buildings and strengthening civil society and policy makers in Romania 
and Bulgaria

Parteneri:

Institutul European pentru Performanța Clădirilor, BPIE, coordonator proiect

Orașe Energie în România, OER EnEffect, Bulgaria

Municipalități beneficiare (RO):

1. Bacău

2.Bistrița

3.Mizil

4.Satu Mare

5.Sibiu

6.Târgoviște

Finanțare: EUKI – European Climate Initiative

Obiectiv: realizarea a 6 strategii de renovare energetică a clădirilor pentru autoritățile

locale selecționate, în fiecare dintre cele 2 țări - România și Bulgaria, luând în considerare

noile cerințe UE de atingere a obiectivului de protecție a climei în sectorul construcțiilor.
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4. Etapele proiectului

Suport pentru 
reprezentanții AL privind 
schimbările legate de 
PNIESC datorită pachetului 
CE4AE

Model pentru strategiile 
naționale de renovare pe 
termen lung pentru 
decarbonarea clădirilor 
până în 2050

Instrumente de finanțare 
pentru renovări

Model pentru dezvoltarea 
strategiilor locale de 
renovare

elaborarea 
strategiilor de 
renovare 
municipală

atelier de 
instruire pentru 
funcționarii 
publici

6 consultări cu 
actorii cheie din 
fiecare țară pentru 
a obține informații 
despre bariere

Seminarii locale 
privind contribuția 
AL la dezvoltarea 
strategiei naționale
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Seminar 1
2 iulie 2019

Atelier lucru (6) 
Q4 2019

Consultarea actorilor cheie (6)
Q2/Q3 2019

Seminar 2
Q3 2019

Calendarul proiectului - plan local

Draft strategie locală de renovare
Q4 2019

6 strategii locale de 
renovare energetică 
a clădirilor 2030-2050

Q2 2020
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5. Calendarul evenimentelor



Autorități
naționale 

Autorități 
locale

Abordare de 
jos în sus

▪ Obligativitate legislativă - Legea 372/2005, Art. 14, alin. (5) 
și alin.(10)

✓ Lipsă format strategie locală de renovare

▪ Directiva UE 844/2018 => termen transpunere: 10/03/2020 

▪ PNIESC - Planul Național Integrat pentru Energie și 
Schimbări Climatice => termen: 31/12/2019

▪ Statele Membre își definesc SRTL - Strategia de Renovare 
pe Termen Lung pentru 2050 - considerând o reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră în UE cu 80-95%, în 
comparație cu anul 1990 => termen: 10/03/2020

✓ Stabilesc o “Foaie de parcurs” care include etape 
orientative pentru anii 2030,2040 și 2050
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6. Cadrul legislativ



Autorități
naționale 

Autorități 
locale

Abordare de 
jos în sus

SRTL - Strategia de Renovare pe Termen Lung pentru 2050

▪ Banca Mondială sprijină MDRAP în vederea organizării unor 
consultări cu factorii relevanți - ministere, autorități locale, 
societatea civilă, asociații profesionale, reprezentanți ai 
mediului academic și sectorul privat

▪ OER participă la aceste consultări pentru identificarea:
✓ barierelor legislative, instituționale și financiare 

privind renovarea clădirilor
✓ rolului și eficacității principalilor factori implicați în 

activitățile de renovare
✓ abordării față de strategia și procesele de renovare
✓ modului în care diferiți factori și-ar putea uni eforturile 

pentru a contribui la realizarea unei strategii de 
renovare a clădirilor, eficientă și sustenabilă pe 
termen lung
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7. Expertiza OER și problematica locală, necesare la nivel național



Autorități
naționale 

Autorități 
locale

Abordare de 
jos în sus

Transpunerea Directivei 2018/844/UE în legislația națională

▪ MDRAP organizează ședințe de lucru ce au ca obiect 
transpunerea prevederilor Directivei 2018/844/UE în 
legislația națională 

▪ OER participă la aceste ședințe de lucru cu scopul de a 
formula:

✓ Propuneri/ observații 
✓ Completări 
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7. Expertiza OER și problematica locală, necesare la nivel național



Bacău 26 februarie 2019

8. Prima vizită - concluzii
Satu Mare 12 martie 2019

Bistrița 13 martie 2019 Târgoviște 21 martie 2019 Mizil 22 martie 2019

Sibiu 06 februarie 2019
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8. Prima vizită - concluzii 

Bază de date 
neactualizată, 33%

Date centralizate în 
funcție de solicitări, 
67%

MUNICIPALITĂȚI [%]

Construirea
bazei de date

Etape în desfășurare:

1. Inventarul stocului de clădiri sub autoritatea CL, care se monitorizează

2. Completarea fișei clădirilor cu date de contact și caracteristici tehnice (de ex.: anul construirii, 

caracteristici clădire/ clădiri:regim înălțime, arie utilă, instalații existente, CPE etc.)

3. Colectarea și înregistrarea facturilor de utilități pentru identificarea consumurilor finale de energie 

la nivelul anului de bază 2018, cu funcție dublă de monitorizare și conștientizare
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9. Etape de dezvoltare 2019-2020

1. Stabilirea performanței energetice a stocului local de clădiri publice, pe baza consumului de energie 

măsurat sau calculat prin auditurile energetice și CPE, acolo unde există

2. Identificarea instrumentelor financiare disponibile pentru renovări

3. Crearea unui format pentru dezvoltarea strategiilor locale de renovare

4. Sprijinirea celor 6 municipalități din proiectul OUR BUILDINGS în realizarea primei forme a 

strategiei locale de renovare pentru decarbonarea stocului de clădiri până în anul 2050

5. Diseminarea metodologiei de realizare și cele 6 strategii de renovare, în rândul autorităților locale
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OER
Camelia RAȚĂ & Irina TATU
+40.268.474.209
office@oer.ro
www.oer.ro 

Vă mulțumim!

Brașov, 02 iulie 2019


