
 
 

 

Q&A - Investește în energie verde! 
 

Cum intră Cooperativa de energie pe piață?  

În premieră pentru piața de energie locală, Cooperativa de Energie devine furnizor de energie din surse 
regenerabile, cu certificate de origine, prin participarea directă a membrilor cooperatori. Aceștia devin 
investitori în energie verde în cooperativa pe care o co-dețin.  

Investim în energie verde! este primul proiect de investiție în energie regenerabilă lansat de Cooperativa 
de Energie pentru membrii săi.  

Proiectul are ca scop achiziția de către Cooperativa de Energie a unei firme furnizoare, existente pe 
piață – Apuron Energy.  

În concret, achiziția va fi finanțată în totalitate de către membrii cooperatori, sub forma acordării către 
cooperativă de împrumuturi cu randamente atractive.  

Cu suma strânsă de la membrii cooperatori, Cooperativa de Energie va achita prețul firmei Apuron Energy 
și așa va deveni furnizor de energie verde, 100% certificată, pentru membrii săi. 

De ce am propus acest proiect?  

Este primul proiect de investiție deschis membrilor cooperativei, prin care aceștia vor putea contribui în 
mod direct și concret la democratizarea și descentralizarea pieței de energie și face primul pas necesar în 
procesul de tranziție energetică către un viitor cu zero emisii de carbon.  

Pe scurt, asta înseamnă că tu și eu, vom putea investi în achiziția furnizorului, primind o dobândă pentru 
suma investită și că, în câteva luni, vom putea să ne mutăm contractul de furnizare la cooperativă. Vom 
putea astfel consuma la priză doar energie verde, la un preț competitiv, fără alte tarife & servicii ascunse, 
împreună cu un customer-service de calitate. 

De ce e important să te implici acum? 
 
Cooperativa de Energie este o comunitate care crește prin fiecare membru al său. Prin participarea în 
proiectul de investiții lansat de cooperativă, poți face acum ceva concret pentru democratizarea și 
descentralizarea pieței de energie și poți face primul pas necesar în procesul de tranziție energetică. 
 
Cu oameni ca tine și ca prietenii tăi, va crește numărul celor care fac ceva concret pentru schimbarea 
paradigmei pieței de energie!  
 
Tu și cercul tău de prieteni/cunoscuți puteți fi agenții schimbării!  Te poți înscrie în cooperativă, aici.  
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De ce cumpărăm un furnizor existent? 
 
Am decis să achiziționăm firma de furnizare de energie Apuron Energy pentru că era cea mai rapidă și 
sigură cale de a începe furnizarea de energie regenerabilă, fără să pierdem bani și timp în procesul de 
creștere. 

Ce știm despre Apuron Energy? 
 
Apuron Energy este o companie de furnizare de energie electrică, fondată în 2012, care are un număr de 
150 de clienți - în principal IMM-uri - și vinde 40 de GWh/an.  
 
Detalii despre Apuron Energy pot fi găsite în analiza juridică și financiar-contabilă (de tip due-dilligence), 
pe care s-a fundamentat decizia de achiziție.  

Cine a decis investiția? 
 
Decizia de a achiziționa un furnizor de energie a fost luată democratic, în cadrul Adunării Generale a 
Membrilor Cooperatori, care a dat un mandat Consiliului de Administrație în vederea derulării și finalizării 
negocierilor.  
 
Firma de furnizare Apuron Energy a fost analizată de către Consiliul de Administrație și de către specialiști 
în domeniul juridic și financiar-contabil.  
 
Ca la orice achiziție de business, aceștia au realizat analize de tip due-dilligence, ce pot fi consultate pe 
site-ul cooperativei. 

Care este prețul achiziției?  
 
Investiția totală pentru achiziția Apuron Energy este de aproximativ 2 milioane de lei (aproximativ 
400.000 de euro). 

Cum mă pot implica?  
 
În premieră pentru piața de energie din România, achiziția unei firme de furnizare va fi finanțată în 
totalitate de către membrii cooperatori, care devin investitori în energie verde. 
 
Acest lucru se realizează prin acordarea de către aceștia de împrumuturi cooperativei, primind în schimb 
randamente atractive (dobândă). În concret, membrul cooperator (investitor în energie verde) va semna 
un contract de împrumut cu cooperativa, fără îndeplinirea altor formalități. Întreg procesul de investiție 
este simplu, transparent și digitalizat. 
 
Toate informațiile despre proiectul de investiții sunt disponibile pe site-ul Cooperativei de Energie. 

Ce condiții sunt pentru a putea investi? 

 
Ca să devii investitor în energie verde, trebuie doar să fii membru cooperator.  
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Te poți înscrie ușor în cooperativă, procesul este online și durează câteva minute. Detalii, aici.  

Cât pot să investesc? 
 
Suma minimă pentru investiție este de 500 de lei, astfel încât proiectul să fie accesibil pentru cât mai 
mulți membrii cooperatori.  
 
Nu există o limită maximă a investiției. 

Ce beneficii am dacă investesc?  
 
Vei fi printre primii investitori în energie verde din România și unul dintre pionierii care sprijină lansarea 
pe piață a primului furnizor local de energie regenerabilă și certificată, în sistem cooperatist.  
 
Sumele investite de tine merg doar pentru furnizarea de energie verde. Vei cunoaște exact ce finanțezi, 
trasabilitatea investiției fiind totală. De asemenea, ca investitor, vei avea acces neîngrădit la informații 
relevante despre evoluția investiției sale. 

Care e termenul investiției și ce dobândă primesc? 
 
Beneficiile financiare pentru sumele investite, în funcție de durata aleasă pentru investiție sunt:  

• 1 an -  dobândă de 3,7% pe an, plătită în fiecare an; 
• 5 ani - dobândă de 5,2% pe an, plătită în fiecare an; 

Atenție! La fel ca în orice altă afacere, există riscul falimentului și pierderea a unei părți a întregii sume de 
bani. De aceea, recomandăm ca investițiile în proiectele Cooperativei de Energie să fie făcute doar din 
sumele de bani de care nu ai nevoie imediată, pentru a minimiza riscurile. Totodată, investițiile în energie 
sunt investiții cu randament pe termen lung, de aceea recomandăm doar investiția sumelor de care nu ai 
imediată nevoie. 

Cum e impozitată dobânda primită?  
 
Conform prevederilor din Codul Fiscal, dobânzile sunt impozitate cu 10%, cu reținere la sursă, adică la 
Cooperativa de Energie care virează apoi la Bugetul de Stat.  

Cum poate fi maximizat randamentul investiției? Poate fi dus randamentul în 
intervalul 6-10%? 
 
Cooperativa își propune să ofere un echilibru între randamentul oferit membrilor și banii care rămân în 
cooperativă.  Vom oferi randamente peste nivelul pieței, dar fără să periclităm funcționarea Cooperativei 
de Energie. 
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Cum fac investiția?  
 
1. Te loghezi în contul tău de membru cooperator de pe site-ul cooperativei; 
2. Completezi suma și perioada investiției; 
3. Semnezi contractul de împrumut - proces online; 
4. Realizezi plata - prin ordin de plată; 
5. Primești confirmarea. 

Trebuie să transferi suma investită într-o singură tranșă, în contul bancar al cooperativei care este 
menționat în contractul de împrumut. 
 
Plata se face prin ordin de plată. Dacă am fi folosit același mijloc de plată ca la adeziunea în cooperativă, 
adică prin platforma Euplătesc, am fi avut un comision destul de mare pentru fiecare tranzacție. 
 
Dacă suma investită nu este virată în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului, acesta 
va fi reziliat de plin drept, fără îndeplinirea niciunei formalități. 
 
Contractul de împrumut intră în vigoare de la data creditării contului cooperativei, iar tot atunci primești 
copia finală a contractului, pe adresa de e-mail furnizată la înscrierea ca membru cooperator.   

Este investiția garantată în vreun fel? Care sunt riscurile pe care le estimați?  
 
Atenție! Investiția nu este garantată. Cooperativa nu este o instituție bancară sau IFN, iar sumele 
investite cooperativei nu sunt garantate de instituțiile statului. Cooperativa este transparentă astfel încât 
oamenii să afle ce se întâmplă cu sumele lor și vom oferi toate informațiile despre evoluția proiectului. 
 
Cooperativa va fi atentă cu banii investitorilor, astfel încât să poată returna sumele și să reducă 
substanțial riscurile. Noi vom face tot ce este în puterea noastră pentru scădea riscurile și pentru a ne 
asigura că avem o afacere prosperă și sigură. Însă, la fel ca orice afacere aceasta prezintă riscuri.  
 
Ca investitor în cooperativă vei avea acces la situațiile financiare, vei putea vota în cadrul Adunării 
Generale a Membrilor și vei primi actualizările importante despre dezvoltarea proiectului. 
 
Recomandare! La fel ca orice altă afacere, există riscul falimentului și pierderea a unei părți din bani. De 
aceea, noi sugerăm ca investițiile în proiectele Cooperativei de Energie să fie făcute doar din sumele de 
bani de care nu ai neapărată nevoie, pentru a minimiza riscurile. 
 
Noi vom parcurge întreg portofoliu de clienți și vom vedea unde sunt riscurile astfel încât să le reducem: 
care clienți sunt profitabili, care nu. 
 
Prospectul de investiție conține toate informațiile și este disponibil pe site-ul cooperativei. 
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Cum primesc dobânda? Ce variante am la finalul termenului? 

Dobânda va fi plătită în contul investitorului la sfârșitul fiecărui an și nu se va cumula.  

La finalul perioadei (1 an sau 5 ani), vei putea alege fie să retragi suma respectivă, fie să continui cu o nouă 
investiție, la o nouă dobândă.  
 
Există taxe pentru dobânda primită? 
 
Conform prevederilor din Codul Fiscal, dobânzile sunt impozitate cu 10%, cu reținere la sursă (la 
Cooperativa de Energie care virează apoi la Bugetul de Stat). 

Cum și când îmi pot retrage suma investită? Ce trebuie să fac? 
 
Vei putea retrage suma investită doar la scadență. Prin urmare, rambursarea sumei investite se va 
efectua de către cooperativă în termen de 1 an sau 5 ani, calculat de la data creditării contului bancar al 
cooperativei cu suma depusă 
 
Te rugăm să ne transmiți o notificare cu 30 de zile înainte de ajungerea la scadență a împrumutului. În 
cazul în care vor exista noi proiecte care necesită finanțarea ta, vei putea alege să reinvestești sumele la o 
nouă dobândă, în funcție de proiectele disponibile atunci. 
 
La finalul perioadei pentru care ai investit, vei putea alege ce vrei să faci cu suma respectivă – fie o poți 
retrage, fie o poți reinvesti, alte proiecte pe care cooperativa le va avea disponibile la momentul 
respectiv. 
 
Atenție! Nu vei putea retrage suma înainte de împlinirea termenului perioadei pentru care ai investit. 

Cât timp am la dispoziție pentru a putea investi? 
 
În cazul acesta, investiția va avea o perioadă predefinită de 90 de zile în care să fie achitată. În funcție de 
nevoia de finanțare, probabil vor exista și alte proiecte în care poți investi. 
 
În cazul în care vom finanța o parte din investiție folosind un împrumut de la alte cooperative, atunci vom 
lăsa deschise posibilitățile de finanțare până la achitarea împrumutului. 

Ce mijloace de urmărire a rezultatelor investiției voi avea? 
 
Vor exista rapoarte periodice despre modul în care funcționează firma de furnizare și despre modul în 
care aceasta performează. Statusul sumei investite și dobânda vor putea fi urmărite din contul de client,  
creat pe site-ul cooperativei.  
 
În plus, situațiile financiare și raportările despre funcționarea companiei de furnizor vor fi disponibile și 
votate în cadrul Adunării Generale a Membrilor Cooperatori. 
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Unde găsesc mai multe detalii despre proiect? 
 
Toate detaliile proiectului sunt disponibile pe site-ul Cooperativei de Energie, iar procesul de investiție 
este simplu, 100% online și transparent.  

Cum veți dezvolta proiectul de furnizare?  Ce considerați că va asigura succesul? 
 
Ne vom concentra pe crearea unei oferte comerciale sustenabile pentru cooperativă, dar corectă pentru 
clienți și pentru membri – fără costuri ascunse sau abonamente zilnice. Secretul nostru constă în oferte 
transparente, simple și un customer service excelent.  
 
Vom oferi energie regenerabilă cu certificat de origine la prețuri competitive, fără oferte ascunse sau 
reduceri de preț care se vor transforma ulterior în tarife mai mari. Vom aduce sistemele IT la un nivel 
optim și vom eficientiza procesele existente. 
 
Firma de furnizare Apuron Energy are nevoie de ajustări la nivelul clienților și de o eficientizare a 
costurilor. Experiența echipei cooperativei în afaceri, în gestionarea riscului, este un atu în vederea 
achiziției preconizate.   
 
Cooperativa de Energie este un business unic pe piața de furnizare din România, pentru că se va adresa 
consumatorilor casnici, mici și mijlocii care vor deveni partea a businessului și pot investi pentru 
randamente atractive, în energie regenerabilă. Din experiența europeană, genul acesta de clienți sunt 
clienți ideali: cred în valorile cooperativei (democrație participativă într-un furnizor de energie verde pe 
care îl co-dețin) și rămân fideli cooperativei.  
 
Mai mult, contează sprijinul și experiența pe care le avem din partea altor cooperative de energie din 
Europa – membre în federația cooperativelor de energie din surse regenerabile - REScoop.eu -, care ne 
permite să luăm decizii corecte pentru gestionarea activelor financiare, cu luarea în calcul a tuturor 
riscurilor.  
 
Un alt element de succes al Cooperativei de Energie este cultura organizațională participativă, care îi 
“asigură” nu atât clienți pasivi (captivi), ci membrii activi, care cred în potențialul energiei regenerabile.  

Vor exista și alte investiții pe viitor?  
 
Aceasta nu este singura investiție în energie pe care cooperativa o va face. În viitor, vom lansa noi 
proiecte de investiție în producția de energie regenerabilă - parcuri de panouri fotovoltaice.  
 
În urma acestor investiții realizate prin sprijinul membrilor cooperatori, Cooperativa de Energie va deveni 
primul furnizor și producător de energie regenerabilă de pe piața din România, în sistem cooperatist. 
Ținta noastră, dincolo de achiziția de parcuri solare deja existente, este să construim noi proiecte care să 
producă energie electrică verde, astfel încât să acopere întreaga energie consumată de către clienți. Ideal 
ar fi să construim de la zero capacități de producție de energie - 3,5 MWh în primii ani.  
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Strategia de dezvoltare este ca să demarăm partea de furnizare, apoi vom încerca să dezvoltăm și să 
pornim și partea de producție, astfel încât în 8-9 ani să putem acoperi, din surse proprii, tot consumul de 
energie de pe piața liberă de energie. 

 

Poate un membru să devină “acționar” în firma de furnizare? 
 
Ca membru în cooperativă, vei deține, indirect, o parte din business-ul de furnizare și vei putea vota în 
cadrul Adunării Generale a Membrilor. 

De unde provine energia electrică furnizată? 
 
Energia electrică va fi achiziționată de pe piața liberă de energie - OPCOM - și va conține garanții de 
origine (GO).  

Îmi pot muta contractul la Cooperativa de Energie? 
 
În urma finalizării acestui proiect de achiziție, Cooperativa de Energie va deveni primul furnizor de 
energie din surse regenerabile și certificate, în sistem cooperatist, din România.  

În prezent, lucrăm la implementarea pe site a sistemelor IT dedicate furnizării de energie către membrii 
cooperatori. În primă fază, vom furniza energie doar către aceștia. Alături de pionierii care doresc să-și 
mute contractul la cooperativă vom lucra activ pentru a rafina procesele și pentru a fi siguri că avem cel 
mai bun customer service de pe piață. Implicarea și feedback-ul vostru este important! 

Dacă vrei să fii printre primii care își mută contractul la cooperativă, trimite-ne un email la 
adrian@cooperativadeenergie.ro.  

Ce înseamnă certificarea energiei prin garanțiile de origine (GO)?  

 
Garanțiile de origine sunt documente electronice emise producătorilor de energie regenerabilă (eolian, 
solar, hidro, biomasă, etc.) pentru fiecare MWh de energie produsă și livrată în rețeaua națională. 
 
Energia pe care tu o ai la priză nu poate fi diferențiată, pentru că electronii sunt aceeași indiferent de cine 
sau ce îi produce. Noi, la Cooperativa de Energie cumpărăm energia de pe piața liberă, dar în plus față de 
ceilalți furnizori ne asigurăm că pentru fiecare kWh achiziționat, am obținut și o garanție de origine, care 
atestă că pentru acel kWh, un altul a fost produs din surse regenerabile, fără emisii de carbon. 
 
Acesta este singurul mecanism pe care îl putem folosi în prezent pentru a putea dovedi că mix-ul nostru 
de energie este 100% din surse regenerabil. În viitor, scopul nostru este să dezvoltăm proiecte proprii de 
producție de energie regenerabilă, care să acopere întreg consumul clienților noștri.  
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Astfel, suntem printre primii furnizori din România care fac acest lucru. Creșterea utilizării garanțiilor de 
origine va duce la dezvoltarea acestui mecanism și în România, la fel ca în alte țări europene și va 
contribui la creșterea sectorului de energie regenerabilă din România. 

Este Apuron Energy expusă riscului de preț?  
 
Apuron Energy cumpără electricitate pe termen lung și o vinde consumatorilor săi cu o margine mică, la 
preț fix. Expunerea pe cea mai volatilă piață, PZU (Piața pentru Ziua Următoare), din cadrul OPCOM, este 
redusă la 10% din portofoliu, în limitele industriei.  
 
Mare parte din costuri sunt fixe.  
 
Noi vom crește numărul de clienți și vom analiza foarte bine portofoliul prezent pentru minimiza riscurile 
de neplată. 

Ce strategie veți adopta pentru a fi competitivi pe piață? 
 
Ne dorim să avem o ofertă transparentă, ușor de înțeles, fără servicii pe bază de abonament și cu o 
componentă a prețului cât mai clară.  
 
Ideea noastră e să facem o ofertă competitivă dar care să țină cont că toată energia va fi regenerabilă, iar 
în primul rând vom ținti un public care e sensibil la subiect și e dispus să plătească cu 1% - 2% mai mult 
decât plătește în prezent, pentru a fi membru în cooperativă și pentru a susține dezvoltarea proiectului.  
 
Ne bazăm pe un număr mare de membri cooperatori care vor alege să-și mute contractul la Cooperativa 
de Energie, proiect în care participă, în care votează și mai presus de toate în care aleg să investească 
pentru a crește procentul de energie regenerabilă produsă și consumată în România. 
 
Vrem să oferim prețuri corecte, fără campanii de marketing care sunt scumpe și se regăsesc, în final, în 
prețul plătit de către consumator. 
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