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COMUNICAT DE PRESA 
 

 
Brașov, 22/04/2015 

 
 

ORAȘUL MEU: ENERGIE ȘI MOBILITATE PENTRU SUSTENABILITATE 
Conferința Anuală ”Orașe Energie România”, Brașov, 22-24 aprilie 2015 

 
 
Asociaţia „Oraşe Energie România” (www.oer.ro) împlinește 20 de ani de activitate și celebrează acest 
eveniment în cadrul Conferința Anuale OER 2015, desfășurată sub egida ORAȘUL MEU: ENERGIE ȘI 
MOBILITATE PENTRU SUSTENABILITATE. Evenimentul are loc în perioada 22-24 aprilie, la Sala de 
Consiliu a Primăriei municipiului Brașov. 
 
Conferința se va deschide printr-un curs pe teme de Mobilitate Urbană Durabilă, organizat prin proiectul 
european ENDURANCE - proiect coordonat la nivel național de Asociația OER. Mobilitatea, în accepțiunea 
specialiștilor, depășește măsurile clasice prevăzute pentru sistematizarea circulaţiei sau fluidizarea traficului. 
Abordarea modernă a Mobilităţii presupune integrarea echilibrată a domeniilor precum Energia, Protecţia 
Mediului, Amenajarea Teritoriului, Accesabilitatea, Securitatea în Trafic, alături de dimensiunile Economice, 
Sociale şi Culturale ale vieţii de zi cu zi a cetățenilor. Cursul va fi susținut de reprezentanți ai Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. 
 
Cea de-a doua zi a Conferinței va oferi informații importante despre domenii care necesită, din ce în ce mai 
mult, atenția autorităților locale: 

• Mobilitatea Urbană și Educația ”Verde” în sistemul de învățământ pre-universitar 
• Eficiența Energetică în clădirile publice și dinamica de pe Piața Energiei 
• Clădiri aproape Zero Energie, nu doar ale autorităților locale, ci și ale sectorului privat. 

 
Cea de-a treia zi a Conferinței este dedicată Adunării Generale OER, în cadrul căreia vor avea loc alegeri 
pentru Președinția Asociației și Consiliul de Administrație. În prezent, Asociația OER este prezidată de 
Municipiul Brașov și are în componența Consiliului de Administrație următoarele municipii membre OER: 
Satu Mare, Timișoara, Baia Mare, Aiud, Deva și Călărași. 
 
Vă așteptăm la Conferința Anuală OER mâine, 23 aprilie, începând cu ora 09:30. Pentru detalii suplimentare, 
anexăm agenda evenimentului. 
 
Pentru orice alte informaţii, echipa OER vă stă la dispoziţie. 
 
* * * 
Contact OER:  
Leea CATINCESCU 
Manager Comunicare şi Relaţii Publice 
Tel./fax: 0268 474 209 / 0268 547 784 
Email: leea.catincescu@abmee.ro 
Web: www.oer.ro  
 
* * * 
Despre OER. Asociaţia „Oraşe Energie România” a fost înfiinţată în anul 1995, ca organizaţie non-guvernamentală, 
non-profit, a municipiilor şi oraşelor din România, interesate de planificarea energetică. De la acea dată, Asociaţia s-
a angajat în partajarea experienţei şi know-how-ului între membrii săi, precum şi în promovarea politicilor locale 
energetice eficiente, a tehnologiilor, echipamentelor şi a surselor de energie regenerabile în rândul membrilor. OER 
– www.oer.ro – reuneşte 34 de membri, activi în domeniul eficienţei energetice, al surselor de energie regenerabilă 
şi al protecţiei mediului. Începând din anul 2009, reţeaua OER este Structură Suport pentru municipalităţile din 
România, semnatare ale Convenţiei Primarilor.  


