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ASOCIATIA „ENERGIA INTELIGENTA”

Energia Inteligenta: este un concept ce insumeaza principii de crestere a eficientei energetice, reguli de implementare a managementului energetic, promoveaza criterii de dezvoltare a retelelor de transport si distributie inteligente, a contorizarii inteligente, solutii de reducere a saraciei energetice, canale de diseminare si educatie a consumatorilor, valorificarea extrinseca a resurselor energetice, exploatarea valorii adaugate a sistemelor actuale energetice, toate abordate din prisma CERCETARII SI INOVARII SINERGICE – tehnica, economica, comerciala, juridica, politica, sociala si ecologica. 

SCOPUL ASOCIATIEI

Scopul constituirii Asociatiei este de a promova acest concept pentru a asigura comunitatile si societatea cu utilităţile energetice necesare, fezabile în obţinere şi livrare, sustenabile, sigure în utilizare şi predictibile în abordare. 

OBIECTIVELE ASOCIATIEI
Asociatia Energia Inteligenta este o asociatie neguvernamentala, non-profit, constituita in baza O.G. nr. 26/2000 modificata cu O.G. nr 37/2003 si este o persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, a carei obiective sunt: 

a) cresterea calitătii actului informational în domeniul energiei, abordand componenta inteligenta a energiei; 
b) facilitarea colaborării intre societati comerciale si organizatiilor obstesti, institutii si persoane fizice care actionează pentru promovarea energiei neconventionale si protectia mediului, dezvoltarea durabilă;
c) dezvoltarea cunostintelor pentru îmbunătătirea accesului publicului larg la informatiile difuzate electronic vizand energia si protectia mediului;
d) intocmirea de programe de finantare pentru protectia mediului, economisirea energiei si utilizarea energiilor neconventionale si orice alta forme de energie inteligenta; 
e) promovarea unei atitudini de respect fata de natura a producatorilor, transportatorilor si distribuitorilor de energie, rezolvarea problemelor de supraveghere ecologica, de protectie a mediului, sustinerea unui program modern de educatie ecologica si turism civilizat si nu in ultimul rind sensibilizarea opiniei publice fata de efectele negative ale dezechilibrelor ecologice;
f) promovarea energiei neconventionale in vederea schimbarii mentalitatii operatorilor economici, a administratiei de stat si publice, a societatii civile in ansamblu in directia realizarii unui mod de viata sanatos intr-un mediu inconjurator prietenos;
g) afilierea Asociatiei la organizatiile nationale si internationale de specialitate; 
h) colaborarea cu alte organizatii de mediu si de tineret, pe baza unor  protocoale semnate în acest sens pentru promovarea princiiplor si obiectivelor Asociatiei;
i) sustinerea intereselor membrilor asociatiei prin toate mijloacele legale si promovarea lucrarilor elaborate de membrii asociatiei;
j) asocierea cu entitati publice si private  pentru implementarea unor programe de eficienta energetica, utilizarea energiei neconventionale si protectia mediului;
k) promovarea si dezvoltarea proiectelor de cercetare, realizarea de analize sau studii, evaluari tehnice, economice, comerciale, juridice, politici publice, strategii, programe sociale si ecologice;
l) medierea conflictelor pe piata energiei;
m) creearea  unorplatforme de dialog si dezbatere a temelor de energie inteligenta;
n) initierea, dezvoltarea si implementarea programelor de energie inteligenta;
o) promovarea in mass-media a specialistiilor in energie;
p) organizarea de cursuri, seminarii, dezbateri, mese rotunde pe probleme de energie inteligenta;
r) sustinerea punctelor de vedere a Asociatiei in dezbaterile publice lansate de autoritati sau institutii nationale. 

PROIECTELE ASOCIATIEI
Asociatia isi propune derularea de campanii publice, punerea la dispozitia furnizorilor si a consumatorilor a unei platforme de învățare a importanței sinergice furnizor-consumator, o platforma de analize și una de mediere/expertize în domeniul energiei.  

3.1 Campanii publice
3.1.1 Campania publica “Pret Corect La Gaze si Energie”
Campania “Preț Corect La Gaze” a apărut la începutul anului 2015 din dorința de a contribui la formarea pieței de gaze, prin informarea clienților, dar și ca o reacție la modul în care s-a desfăşurat trecerea de la piaţa reglementată la piaţa liberă pentru clienţii non-casnici, marcată de poziţia dominantă a furnizorilor în relaţia cu clienţii non-casnici.

Campania a fost una voluntară, nu a fost îndreptată împotriva cuiva sau în sprijinul altcuiva, atitudinea critică expusă pe tot parcursul Campaniei a fost una constructivă și corectivă, pentru stabilirea unei piețe de gaze libere, care să avantajeze deopotrivă toți actorii.

Liberalizarea pieţei de gaze a clienţilor non-casnici de la inceputul anului 2015, a scos în evidenţă practici prin care furnizorii au impus clauze comerciale păguboase pentru clienţi, clauze care se reflectă în costul gazelor care diferă faţă de preţul din contract.
Piaţa liberalizată a gazelor naturale si energiei electrice fără consumatori informaţi, încurajați să intervină, susținuți să negocieze, capabili să analizeze diverse oferte, determinați să acţioneze responsabil, prudent şi fără a se lăsa constrânşi, nu va fi decât o altă dezamăgire pentru poporul român.
Pe site-ul www.pretcorectlagaze.ro se pot identifica actiunile intreprinse pana in present in acest demers.
Actiuni:
	Diseminare prin intermediul mediului online si massmedia a modului in care functioneaza piata de gaze si modul de tranzactionare a gazelor; 

Caravana PretCorectLaGaze – intalniri cu consumatorii de gaze in diverse localitati din tara pentru a dialoga despre piata de gaze si rolul lor important in asigurarea functionarii acesteia;
Cursuri gratuite – Cum cumparam gaze si energie electrica corect?

3.1.2 Campania publica “Eficientizarea inteligenta a primariilor”
Consumul de energie pentru incalzirea imobilelor a ajuns sa fie cel mai important consum energetic al Romaniei.  Romania are 9.481.604 cladiri, din care 86% sunt cladiri rezidentiale, cca. 61% din locuinte de tip casa unifamiliala, 47,5% din locuinte sunt amplasate in zone rurale. In prezent cca.  88,5% din locuinte sunt permanent ocupate. Aceasta situatie arata importanta pe care ar trebui sa o joace Primariile si Consiliile Judetene in gestionarea gestionarea situatiei actuale si indrumarea posesorilor de cladiri atat in timpul proiectarii si a constructiei sau modernizarii, dar si perioada de utilizare a acestora.
Actiuni:
	Diseminare prin intermediul mediului online si massmedia a elementelor minimale de management energetic. 

Intalniri cu primariile pentru a dialoga despre rolul lor important in indrumarea consumatoriilor de energie.
Cursuri gratuite – Cum reducem consumurile cu energia? Cum producem energie regenerabila?

3.1.3 Campania publica “Best Practices in Energie” 
Desconsiderarea unitatii fundamentale ale sectorului gazier - oamenii (angajatii ai ANRE, ai operatorilor, furnizorilor, consumatorilor, proiectantilor, constructorilor) si lipsa intelegerii scopului existential al sectorului gazelor naturale - vanzarea-cumpararea gazelor a stat la baza initierii acestei campanii. Oamenii din sector au nevoie unii de ceilalti pentru a produce rezultate, au nevoie de abilitatea de a invata impreuna cum sa atinga obiectivul de baza.  
Angajatii trebuie sa-si extinda capacitatea de a crea rezultatele pe care ei le doresc cu adevarat, in care statutul de executant sa fie schimbat cu aprecierea si incurajarea modalitatilor de gandire noi si prolifice, in care sa discutam de NOI si nu de de EL sau EA, in care aspiratia colectiva este libera si in care oamenii trebuie sa invete continuu cum sa invete impreuna si nu cum sa execute orbeste.

Actiuni:
	Analize si opinii privind modul in care se desfasoara activitatile in sectorul gazelor natural; 

Mese rotunde cu scopul de a deschide dialoguri constructive asupra rolului statului, actionarilor, administratorilor, angajatiilor, pe piata de gaze din Romania;
	Propunerea de Best Practices in Energie;

3.2. Proiecte de tara
3.2.1 Energia Inteligenta cerință obligatorie pentru Securitatea Energetica a Romanie  
In ianuarie 2015, am lansat proiectul Securitatea Energetica a Romania, considerand că înainte de orice, o strategie de securitate energetică trebuie să se bazeze pe o abordare inteligentă a energiei.
Contractarea economică, situaţia geostrategică, (dez)uniuniile energetice, evoluţia pieţei de energie, volatilitatea masivă a cererii şi ofertei cu succesiuni excedent/deficit, excedentul capacităților de producție, atragerea şi respingerea investiţilor în surse regenerabile de energie, afectarea mediului înconjurător şi schimbările climatice şi sărăcia energetică, toate determină necesitatea UNEI VIZIUNI ENERGETICE. Iar scopul acestei campanii este tocmai identificarea VIZIUNII ENERGETICE ASUMATE.

Actiuni:
	Analize si Opinii privind abordarea energiei inteligente in perspectiva asigurarii Securitatii Energetice a Romaniei

Mese rotunde cu scopul de a deschide dialoguri constructive despre abordarea energiei intelligent si a asigurarii Securitatii Energetice a Romaniei

3.2.2 Punct si de la capat pe Piata de Gaze si Energie
Proiectul de țară lansat în februarie 2016, cu scopul de a construi o piață reală a gazelor naturale in Romania, înlăturand pseudopiața care favorizează înșelătoria-șantajul-manipularea sau chiar ”furtul legal”. 
Motivația demarării acestui proiect, este determinată de comportamentul neadecvat al instituțiilor responsabile în sectorul gazelor naturale, lipsa dialogului între societatea civilă și aceste instituții, lipsa oricăror reacții la ”vocea străzii”, lipsa transparenței în procese decizionale, manipularea pieței gazelor, intervenția abuzivă în piață, încălcarea principiilor Directivelor europene, subvenții încrucișate mascate, acte legislative emise sau amânate pentru a favoriza anumiți actori din piață, reducerea nivelului de siguranță în alimentarea cu gaze etc. 
Asociatatia va recomanda si sprijinii experti si specialisti si va promova solutii si principii pentru reformarea  pe principii de profesionalism si independenta a ANRE, APC si CC, fara de care piata gazelor naturale , energiei electrice , etc..nu va functiona corect.


Actiuni:
	Analize, Opinii si Propuneri de modificare a atitudinilor, comportamentelor, principiilor, legilor, normelor etc.,  pentru a asigura functionarea pietei gazelor naturale;

Mese rotunde cu scopul de a deschide dialoguri constructive asupra pietii de gaze;

3.2.3 Forumul specialistiilor carora le pasa
Multi angajati ai sectorului energetic pot mai mult decat sa sa dezbatata sub anonimat problemele actuale ale industriei energetice, sa fie nemultumiti de raspunsul factorilor de decizie fata de pararile lor si sa se consume in interiorul lor sa sa se indrepte catre o plafonarela obiectivele zilnice (sa se faca ora 15.30 pentru a pleca de serviciu), saptamanale (sa vina weekendul) si anuale (sa mearga in concendiu), impreuna putem face ceea ce intradevar conteaza pentru noi: trairea vietii noastre in slujba aspiratiilor noastre cele mai inalte. 
In acest sens adresam invitatia de a se alatura Asocitiei Energia Inteligenta, punandu-le la dispozitie gratuit un blog pe site-ul asociatiei, unde vor putea sa-si exprime propriile opinii, ideii, solutii etc.

RESURSE FINANCIARE ALE ASOCIATIEI
Asociatia Energia Inteligenta este o asociatie non profit. Ne adresam deopotriva persoanelor fizice si juridice sa ne sprijine.
Persoanele fizice, pot sprijini activitățile asociației direcționând 2% din impozitul pe venitul global (conform art. 57 alin. (4) din legea 571/2003 privind Codul Fiscal). 
Companiile, care realizează profit și care plătesc impozit, ne pot sponsoriza, iar suma pe care ne-ar oferio se va scade direct din impozitul datorat statului, conform art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Sumele donate de companii se scad direct din impozitul pe profit, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: nu depășesc 20% din impozitul pe profit datorat si sunt în limita a 0,3% din cifra de afaceri.)
Activitatea membrilor asociatiei este voluntara.
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