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“Atunci când lucrurile nu merg cum
trebuie, stă în puterea noastră să le
schimbăm!”

Unde suntem?
Context climatic

Context social & economic

Urgența climatică – nevoia de a
acționa imediat.

Cetățenii încep să ia decizii în funcție
de impactul de mediu (mai puțin
plastic, mai puțini combustibili fosili
etc.).

Companii de energie mari, bazate pe
combustibili fosili și lipsite de
transparență.

Nevoia de transparență și de
democrație energetică, pentru a lua
cele mai bune decizii.

Comunități și oameni care sunt
obligați să-și schimbe viața, ca urmare
a impactului de mediu pe care energia
îl are asupra lor.

Dorința de a face parte dintr-o
comunitate și de a construi proiecte
împreună.

Contextul european–tranziția energetică
❑ Descentralizat – producători mici și medii care produc energie acolo unde aceasta este
consumată (comunități energetice sustenabile).

❑ Decarbonizat – trecerea de la cărbune la surse regenerabile de energie – până la 32%
din electricitatea produsă trebuie să fie din surse regenerabile.
❑ Digitalizat – rețele electrice inteligente, care facilitează eficiența energetică și sisteme
complexe care oferă cel mai bun preț pentru consumatori și producători.
❑ ”Clienții pasivi” devin ”clienți activi” – dreptul de a deveni producători, de a se alătura
comunităților energetice (cum este Cooperativa de Energie) și dreptul de vot în cadrul
acestora.

Ce sunt cooperativele?
❑ Definiție: persoane juridice care
au ca scop promovarea unui scop
economic, fiind deținute în
comun și controlate de membrii –
principiul democratic “un
membru, un vot”.
❑ Principii: preocuparea pentru
comunitate, voluntariat,
guvernanță democratică,
autonomie și independență.

Cooperative globale

De ce Cooperativa de Energie în România?
❑ Un model democratic real pe piața de energie din România – urmărind
principiul ”1 membru – 1 vot”.
❑ Posibilitatea de a investi în energie verde printr-un mecanism de piață
transparent și funcțional, de tip investiție purtătoare de dobândă (ca la
depozitele bancare).
❑ Șansa reală de a deveni un cetățean activ în tranziția energetică din România.

Ce își propune Cooperativa de Energie?
❑ Furnizor de energie verde: membrii cooperatori își vor putea muta contractul de energie online
la cooperativă, fără schimbări de cabluri sau de contoare.

❑ Producător de energie verde: membrii pot investi în proiectele de energie verde ale
cooperativei și vor avea un randament atractiv pentru investiția lor.
❑ Comunitate: lansată în octombrie 2019, are peste 300 de membri:
•

Oricine poate deveni membru cooperator (”acționar”) printr-o contribuție la capitalul social

al cooperativei de minim 100 de lei.
•

Ca membru în cooperativă, ai acces la toate rapoartele și informațiile despre ce se întâmplă
în interiorul organizației.

Cooperativa de Energie

Furnizorii clasici de electricitate

Energie verde, certificată.

Mix de energie

Transparență totală

Lipsa de transparență

Fără clauze abuzive/ascunse

Posibili clauze ascunse/abuzive

Serviciu excelent de suport/call-center

Serviciu clienți de calitate slabă

Relație de încredere furnizor – membru coop

Lipsă de încredere furnizor-client

Fiecare client poate deveni membru cooperator cu
posibilitatea de a vota

Nu există putere decizională a clienților

Cheltuieli raționale/eficiente

Cheltuieli ineficiente (administrative și de personal,
publicitate etc.) care se regăsesc în facturi

Echipa
• Victor Iancu – Președintele Cooperativei de Energie. Antreprenor

cu o experiență în energie, retail și imobiliare. A înființat primul
magazin de produse bio în România (Pukka Food).
• Gijsbert Huijink - co-fondator al Som Energia și proprietar al
numeroase proiecte fotovoltaice în Spania și Cambogia. De
asemenea, membru al boardului în Solaris Offgrid.

Echipa
• Dinu Drog – avocat cu o experiență de peste 10 ani.

Coordonează activitatea de PR și marketing la Stoica & Asociații.
• Nicu Plai – specialist IT și consultant cu peste 12 ani de
experiență. CEO și proprietar al Play Solutions.

• Andrei Ilaș - specialist în energie și analist financiar. A lucrat în
trecut pentru Banca Mondială, Ember Climate, Carbon Tracker,
Deloitte și IRENA.

Hai în Cooperativa de Energie!
https://cooperativadeenergie.ro/

