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Componenta Mobilizare civică în vederea accesului îmbunătățit la energie 
Proiecte selectate pentru finanţare 2017 

 
 

Nr. de 
inregistrare 

Titlu proiect 
Denumire 

organizatie 

Durata 
proiect 
(luni) 

Scop si obiective 

NRG_2017_
12(5111) 

Utilizarea Open Data 
pentru incurajarea 
unui comportament 
responsabil de 
consum energetic 

IT Center for 
Community 
Solutions 

10 Scop: Cresterea responsabilitatii publicului larg in ceea ce priveste consumul 
energiei electrice, printr-o abordare de sus in jos, de la institutii publice la 
cetateni, cu ajutorul tehnologiei si al datelor deschise.  
Obiective: 1. Cresterea transparentei datelor despre consumul energetic al 20 de 
institutii publice in termen de 10 luni prin dezvoltarea unei platforme IT&C de 
date deschise ce va oferi societatii civile si publicului larg posibilitatea de a 
monitoriza si evalua eficienta consumului energetic;  
2. Cresterea gradului de constientizare a importantei eficientizarii consumului 
energetic in randul managementului a 20 de institutii publice beneficiare pe 
parcursul celor 10 luni de proiect si in randul a cel putin 100.000 cetateni catre 
care vom promova proiectul, precum si incurajarea unei relatii de cooperare intre 
institutii si societatea civila pe acest subiect;  
3. Promovarea unui comportament responsabil de consum al energiei electrice 
catre cel putin 100 000 cetateni, prin exemplul propriu al celor 20 de institutii 
publice beneficiare, pentru minim 1 an dupa incheierea etapei de finantare, 
obtinand angajamentul institutiilor de a continua publicarea in regim deschis a 
acestor informatii in aceasta perioada. 
4. Dezvoltare organizational prin cresterea numarului de specialisti voluntari din 
comunitatea CivicTech Romania si prin alinierea activitatilor organizatiei cu 
politicile publice nationale si prioritatile strategice ale Comisiei Europene in 
materie de open data/date deschise. 
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NRG_2017_
9(5091) 

Decizia ta – factura si 
accesul la energie! 

Asociatia Institutul 
pentru Politici 
Publice 

7 Scop: Cresterea accesului la solutii clasice sau alternative privind energia pentru la 
nivelul comunitatilor din mediul rural. 
Obiective: 1.Cresterea gradului deinformare si deintelegere, la nivelul a 60 
comunitati din mediul rural, a principiilor dupa care trebuie sa identifice cele mai 
bune solutii energetice;  
2.Identificarea, printr-un exercitiu participativ, a problemelor actuale legate de 
accesul la energie electrica si a solutiilor viabile pentru cresterea acestuia;  
3.Informarea a 10.000 de cetateni din comunele implicate privind metode 
alternative de acces la energie si optimizarea costurilor actuale. 

NRG_2017_
21(5108) 

Energie Capitala Funky Citizens 8 Scop: Cresterea gradului de implicare al bucurestenilor în realizarea unei politici 
locale responsabile privind energia Capitalei, astfel încât ea sa fie asigurata 
eficient si echitabil.  
Obiective:  1. Cartografia consumului de energie în Bucuresti si a modalitatilor 
prin care cetatenii beneficiaza de subventii pentru aceasta, inclusiv printr-o 
raportare comparativa la nivelul tarii;  
2. Oferirea de solutii participative si inclusive de eficientizare a politicii locale de 
subventionare pentru consumatorul casnic si sprijin în accesarea solutiilor deja 
existente. 
3. Dezvoltarea expertizei organizationale din domeniul bugetar în directii de nisa 
care pot fi explicate mai usor cetatenilor, directionând interesul pentru 
gestionarea resurselor bugetare din Bucuresti catre domeniul energiei, un capitol 
la care anual sunt allocate resurse financiare semnificative. 

NRG_2017_
52(5105) 

Energie vie. Solutii 
alternative durabile. 

Asociatia Arhipera 6 Scop: Informarea si educarea populatiei in vederea adoptarii de solutii alternative 
pentru producerea electricitatii in zonele neelectrificate, si incurajarea unui 
comportament responsabil al utilizatorului in zonele electificate.  
Obiective: 1. Identificarea si maparea zonelor din fiecare sat inclus in proiect, care 
nu beneficiaza de electricitate cu figurarea celor mai apropiate surse de 
electricitate;  
2. Propunerea unor solutii alternative de obtinerea electricitatii prin participarea 
activa a cetatenilor;  
3. Educarea cetatenilor cu privire la solutii alternative de energie, comportament 
responsabil si implicare civica 
4. Realizarea unui prototip functional impreuna cu voluntarii Enel;  
5. Informarea cetatenilor 
6. Cresterea cunoasterii la nivel teritorial cu privire la situatia reala a 
consumatorilor casnici de electricitate. 
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NRG_2017_
11(5096) 

Termoscaneaza-ti 
casa - identifica 
pierderile de caldura 

Asociatia Grup de 
Actiune Locala 
Berceni 

6 Scop: Constientizarea populatiei cu privire la risipa de energie 
datorata termoizolarii insuficiente a locuintelor. 
Obiective: 1. Evaluarea eficientei termoizolarii a 200 de locuinte; 
2. Informarea a 1000 de persoane asupra necesitatii unei corecte termoizolari;  
3. Popularizarea concluziilor obtinute din scanarea esantionului selectat;  
4. Dezvoltarea organizationala prin aducerea de noi voluntari si prin realizarea de 
materiale si evenimente de informare prin care sa fie atrasi sponsori. 

NRG_2017_
15(5076) 

Campanie de 
mobilizare pentru 
acces la energie 
electrica al 
proprietarilor din 
ansamblurile 
rezidentiale noi 

Experts for 
Security and 
Global Affairs 

8 Scop: Cresterea gradului de informare al cumparatorilor de locuinte noi in 
ansambluri rezidentiale prin crearea si implementarea unei campanii de 
informare cu privire la drepturile proprietarilor de locuinte noi, a riscurilor la care 
sunt acestia expusi, dar si a obligatiilor dezvoltatorilor de a vinde locuinte 
racordate la utilitati în municipiul Bucuresti si in 5 localitati din judetul Ilfov.  
Obiective:  1. Cresterea gradului de informare a 10 companii de administrare a 
blocurilor cu privire la legalitatea racordarii blocurilor noi la energie electrica;  
2. Cresterea gradului de informare a 5 banci cu privire la riscurile mentinerii 
bransamentului de tip organizare de santier dupa predarea proprietatii de la 
dezvoltator cumparatorului,  
3. Imbunatatirea gradului de informare a 10 agentii imobiliare cu privire la 
necesitatea existentei de bransament individual de furnizare cu energie electrica 
a ansamblurilor rezidentiale noi; 
4. Cresterea gradului de informare a comunitatilor locale privind ilegalitatea 
mentinerii bransamentelor de tip organizare de santier in Bucuresti. 

 


