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Despre Asociația CSR Nest  

 

Înființată în anul 2010 

Gândită ca o punte de legătură între societatea civilă din România și mediul privat de 
afaceri activ pe piața locală 

Specializată în dezvoltarea și implementarea de proiecte de sustenabilitate pentru 
companii românești și multinaționale prezente în România. 

Industrii pentru care am lucrat: FMCG, retail, managementul deșeurilor, HR, comunicare, 
energie, servicii medicale, auto, ambalaje, gambling. 

 

Abordarea noastră: SUSTENABILITATE PENTRU TOȚI 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     
 
 Obiectivul 7: Accesul tuturor la energie curată ceea ce înseamnă a asigura 

accesul tuturor la surse moderne de energie, accesibile, sigure și sustenabile.  

 

 Se concentrează pe o problemă de importanță majoră în România dar care 

este foarte puțin adresată: reducerea riscurilor de sărăcie energetică a 

categoriilor de populație vulnerabilă din România.  

 

 Construirea de comunități sustenabile. 
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 2 direcții strategice de intervenție:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mecanismul proiectului 

Eficiență energetică: dotarea cu echipamente electrocasnice eficiente 

din punct de vedere energetic și lucrări de renovare a locuinței 

(montarea de geamuri termopan), cu scopul de a scădea consumul de 

energie și pe această cale valoarea facturilor la electricitate și gaze 

pentru familiile din medii vulnerabile din mediul urban și rural.  

 

Soluții SMART menite să diminueze consumul de energie (panouri 

fotovoltaice, termostate, becuri cu consum redus de energie) 



 
 
 
 
 
 

Mecanismul proiectului 

ARIA GEOGRAFICĂ DE INTERVENȚIE: 

Arges, Sudul României: județele Dolj, Gorj, 

Olt, Vâlcea, Mehedinți și Teleorman. 
  
GRUPUL ȚINTĂ: clienți individuali CEZ 

Vânzare din grupuri vulnerabile din mediul 

urban și rural din cele 6 județe.  

  
MECANISM: Competiție între ONG-urile din 

cele 7 județe 
  
TIPUL FINANȚĂRII: Microgrant în valoare 
de RON 39,000 
  

2021 

ARIA GEOGRAFICĂ DE INTERVENȚIE : 

Sudul  României: județele Argeș, Dolj și 

Mehedinți.  

  
GRUPUL ȚINTĂ: clienți individuali CEZ 

Vânzare din grupuri vulnerabile din mediul 

rural din cele 3 județe , ai căror copii au 

rezultate bune la învățătură. 
 
MECANISM: Based Pe baza rezultatelor la 

învățătură și a unei evaluări la fața locului, 

familiile din medii vulnerabile beneficiază de 

îmbunătățirea spațiului locuibil prin montarea 

de geamuri termopane și dotarea cu becuri 

eficiente energetic.   
 
INVESTIȚIA ÎN PROIECT: RON 39,000 
   

2022… în derulare 



 
 
 
 
 
 

Mecanismul proiectului 

2021 2022… în derulare 

EVALUARE: Un juriu format din 5 membrii – 

profesioniști activi în domeniul energiei și al 

societății civile, cu o experiență vastă în 

domeniul lor de activitate – au evaluat 

aplicațiile depuse.   
  
REZULTAT: 1 câștigător al micrograntului – 

Asociația Vasiliada – Târgu Jiu (județul Gorj)  

cu proiectul: “Împreună suntem o familie” 
 

REZULTAT: 5 familii din medii 

vulnerabile din mediul rural din 

județele Argeș, Dolj și Mehedinți 

vor beneficia de îmbunătățirea 

spațiului locuibil prin montarea de 

geamuri termopane și dotarea cu 

becuri eficiente energetic.   



 
 
 
 
 
  15 locuințe ale copiilor proveniți din familii 

mono-parentale din grupuri vulnerabile au 

beneficiat de electrocasnice noi eficiente 

energetic.  

 

 8 workshop-uri inter-generaționale pentru 

beneficiarii proiectului (părinți și copiii lor) 

 

 34 de echipamente electrocasnice 

achiziționate.  

 

 30 de beneficiari ai proiectului (copii și 

părintele aparținător). 
 

 

Rezultate în 2021…. 2022 încă în 

implementare 
 1 conferință de presă organizată cu 

ocazia lansării proiectului.  

 

 8 jurnaliști prezenți din presa locală.   

 

 Impresii: >2.2 M 

 

 Reach: > 220 k 

 

 Clicks: >32 k 
 



 
 
 
 
 
 

 
  

 

Provocări și oportunități 

PROVOCĂRI 

  
 Microgrant: sunt puține ONG-uri 

active în Sudul României, iar 

interesul pentru microgranturi este 

scăzut. 

 

 Proiectul adresează o nevoie foarte 

specifică. 

 

 Validarea celor două direcții de 

intervenție strategică.  

 

 Dificil „de ales” între beneficiarii 

proiectului, având în vedere că 

gradul de sărăcie în mediul rural 

este foarte ridicat și sunt mulți copii 

cu rezultate bune la învățătură.  

 

 O gamă foarte mare de nevoi ce pot 

fi acoperite. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 
 Lucrul cu ONG-uri locale care cunosc 

realitatea din comunitățile lor.  

 

 Comunicarea proiectului a sporit și 

mai mult impactul acestuia. 

 

 Procesul de evaluare a aplicațiilor 

realizat de un juriu de profesioniști în 

energie. 

 

 Contactul cu România rurală a anului 

2022 

 

 CEZ Vanzare și CSR Nest pot acoperi 

nevoi și interveni acolo unde este cea 

mai mare nevoie și în modul în care 

este cea mai mare nevoie.  



 
 
 
 
 
 

 
  

 

Lecții învățate 

ONG-urile sunt mai deschise să se 
implice atunci când pot accesa 
granturi de valoare mai mare și nu 
microgranturi. 

Organizarea unei competiții pentru 
câștigarea unui grant este mai potrivită 
atunci când este adresată o problemă 
generală.  

Sărăcia energetică este o problemă 
reală în România, iar nevoia pentru 
programe care adresează această 
nevoie este foarte mare.  

Sărăcia energetică necesită o 
intervenție complexă. Nevoia de 
locuire în condiții de minim confort în 
România este la una dintre cele mai 
mari cote din Uniunea Europeană. 



Concluzii 

• Implicarea companiilor în sprijinirea 
comunităților locale vulnerabile prin intermediul 
societății civile este crucială pentru viitorul unei 
dezvoltări sustenabile a acestora și un factor 
cheie în tranziția noastră către o societate 
sustenabilă. 

• Prin programul Adăpost cu Energie, CEZ 
Vânzare aduce în atenție magnitudinea 
fenomenului sărăciei energetice în România și 
contribuie în mod eficient la diminuarea acestuia 
în rândul populației vulnerabile din România.  



Mulțumesc! 

Anda Sebesi – Communication 
Director, CSR Nest Association – 

anda.sebesi@csrnest.ro 

 

Sorin Boboc – Programs Director, 
CSR Nest Association – 
sorin.boboc@csrnest.ro 
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