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Încă din anul 2019, Grupul E.ON din România publică în fiecare 
an Raportul de Sustenabilitate1, respectând astfel promisiunea 
asumată în mod voluntar față de toate părțile interesate. 
Într-o manieră consecventă și autocritică, în paginile acestui 
raport sunt prezentate obiectivele noastre ambițioase și 
angajamentele2 prin realizarea cărora ne dorim să contribuim 
semnificativ la conturarea unui viitor mai bun, pentru noi 
toți, precum și performanța de sustenabilitate realizată de 
companiile Grupului E.ON din România. Acest al treilea Raport 
de Sustenabilitate este o prezentare adecvată și echilibrată 
a activităților și realizărilor noastre economice, de mediu și 
sociale din perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021.

Prezentul Raport de Sustenabilitate este elaborat în 
conformitate cu recomandările actuale ale standardelor 
internaționale privind raportarea performanței de 
sustenabilitate – Global Reporting Initiative (GRI) – opțiunea 
Core, împreună cu standardul GRI 11 specific sectorului de 
Petrol și Gaze și cu suplimentul GRI G4 specific sectorului 
de Utilități Electrice, precum și cu cerințele Ordinului 
Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014 privind 
situațiile financiare anuale și care transpune parțial prevederile 
Directivei 2014/95/UE referitoare la prezentarea de informații 
nefinanciare și de informații privind diversitatea. Totodată, am 
avut în vedere Ghidurile fără caracter obligatoriu ale Comisiei 
Europene privind raportarea informațiilor nefinanciare 
și a informațiilor legate de climă. În plus, în Raportul de 
Sustenabilitate al Grupului E.ON din România sunt prezentate 
informații în conformitate cu cerințele Regulamentului 
2020/852/UE  privind instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile (Taxonomia UE).

1 - Acest raport cuprinde toate entitățile Grupului E.ON din România și care sunt 
consolidate integral în Situațiile sale financiare consolidate. Declarațiile din acest 
raport se referă întotdeauna la entitățile E.ON din România și orice abateri de la 
aceasta sunt indicate. Abrevierea N/A indică faptul că anumite cereri de informații nu 
sunt aplicabile, iar o liniuță (–) indică faptul că anumite informații nu sunt disponibile.

 Pentru a ușura parcurgerea informațiilor prezentate, folosim „E.ON”, „Grupul E.ON”, 
„Grupul” sau „Organizația”, în general, atunci când facem referire la E.ON România 
S.R.L. și la celelalte entități din Grupul E.ON, cu sediul în România; atunci când 
afirmațiile noastre se referă la anumite entități ale Grupului E.ON din România, 
aceasta este menționat distinct.

2 - Declarațiile privind dezvoltarea viitoare a entităților subsumate Grupului E.ON din 
România sunt estimări bazate pe informațiile disponibile la momentul raportării; 
rezultatele reale se pot abate de la aceste afirmații.

Despre raportul 
nostru de 

sustenabilitate

Cuprins
ÎnapoiGRI 102-21, GRI 102-50, GRI 102-52, GRI 102-54 4

Raport de sustenabilitate 2021
E.ON România



• Angajați

• Clienți

• Furnizori de servicii

• Reprezentanți ai salariaților

• Asociații profesionale

• Concurenți - Piața de energie

• Mass-media

• Unități sanitare

• Autorități centrale

• Contractori

• Mediul academic

• Autorități locale
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Despre raportul nostru de sustenabilitate Cuprins
Înapoi

Raportul de Sustenabilitate al Grupului E.ON din România prezintă în principal acele 
aspecte de sustenabilitate identificate ca fiind materiale pentru părțile noastre 
interesate. Pentru identificarea acestor aspecte, la fel ca și în anii precedenți, 
am efectuat analiza de materialitate a tuturor aspectelor importante identificate 
ca urmare a parcurgerii unor serii de proceduri de revizuire a ultimelor inițiative 
și reglementări, atât Europene cât și globale, din domeniul sustenabilității; am 
analizat Standardele GRI și Standardul GRI 11 specific sectorului de Petrol și Gaze și 
suplimentul G4 specific sectorului de Utilități Electrice, reunind totodată informații 
selectate din presa on-line cu aspecte materiale pentru alte 8 companii importante 
din sectoarele noastre de activitate. Strategia de Sustenabilitate și alte documente 
de poziție a Grupului E.ON SE prezentând angajamentele noastre față de abordarea 
schimbărilor climatice au fost de asemenea luate în considerare. Un total de 16 
teme de sustenabilitate, relevante pentru activitățile pe care le desfășurăm, au fost 
identificate în urma proceselor de analiză a contextului pentru dezvoltarea durabilă a 
afacerii societăților noastre.

Pentru noi este foarte important să răspundem adecvat nevoilor părților interesate, 
iar un pas definitoriu în acest scop constă din identificarea tuturor părților ce pot 
avea interese legitime în legătură cu activitatea și abordarea noastră în legătură cu 
sustenabilitatea societății în ansamblul ei. Toate cele 13 categorii de părți interesate 
identificate au fost implicate într-un amplu proces de consultare prin intermediul unui 
chestionar on-line referitor la evaluarea importanței temelor identificare anterior. 
Opinia acestora, exprimată prin cele 908 chestionare completate, a determinat în 
mare parte conținutul prezentului raport. Prin ponderarea răspunsurilor primite 
de la părțile interesate cu importanța acordată acestora și integrarea perspectivei 
conducerii Grupului, am identificat ca fiind materiale 15 din cele 16 temele propuse 
spre consultare.

Părțile interesate ale Grupului E.ON

GRI 102-21, GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43 5
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Despre raportul nostru de sustenabilitate Cuprins

În continuare, raportul descrie temele noastre materiale de sustenabilitate confirmate de analiza de materialitate și 
conține, de asemenea, și alte informații relevante pentru ESG (mediu, social și guvernanță) care au fost consolidate la 
nivelul Grupului E.ON din România3.

3 –  Limita temelor materiale, cu excepția cazului în care este în mod clar indicat altfel.

Impactul E.ON asupra economiei, societății și mediului
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Evaluări și 
clasamente ESG

Prin anvergura activităților noastre, avem 
rolul și responsabilitatea unui conglomerat cu 
capacitatea de a susține schimbarea modului 
tradițional de business în sectorul energiei, 
punând mai ales accent pe energia din surse 
regenerabile. Grupul E.ON, prin performanța 
și eforturile depuse la nivel internațional, 
a obținut de mult timp scoruri bune în 
evaluările și clasamentele de top în domeniul 
sustenabilității.

Cuprins
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Cuprins
Înapoi

Evaluări și clasamente ESG

Nota A

CDP (fostul Carbon Disclosure Project) a evaluat E.ON SE din nou cu nota A în domeniul schimbărilor climatice pentru raportările 
de mediu. Scorul ne clasează în Grupul de top, plasând E.ON printre primele 200 de companii care s-au clasat pe Lista A din acest 
an. Aceasta reprezintă o recunoaștere de către CDP a calității procesului de raportare și a transparenței datelor pe care E.ON 
SE le publică în raportul anual CDP privind schimbările climatice. Datele de raportare furnizate de E.ON SE în acest scop au fost 
evaluate independent. E.ON SE a publicat anual date despre emisiile de carbon (CDP Carbon Response) anual, din 2004.

Lider pentru implicarea furnizorilor în CDP

CDP a recunoscut acțiunile și obiectivele E.ON SE de reducere a emisiilor și gestionarea riscurilor climatice în lanțul său valoric, în 
ultimul an de raportare. Peste 11.000 de companii au fost analizate de CDP și au primit o Evaluare pentru Implicarea Furnizorilor, 
pe baza răspunsurilor acestora la chestionarul CDP 2021 privind schimbările climatice. Chestionarul cuprinde întrebări despre 
guvernanță, obiective, emisiile din domeniul de aplicare 3 și angajamentul lanțului valoric și pe baza scorului general CDP. E.ON 
SE se situează printre primele 8% dintre organizațiile evaluate de CDP.

E.ON reprezentat în indicii V.E.

V.E., un afiliat al Moody, este un furnizor global de soluții de mediu, sociale și de guvernanță, care deservește comunitățile 
de investitori și emitenți. E.ON SE a atins în octombrie 2021 o valoare ESG totală de 59 și face parte din așa-numitul nivel de 
performanță „Robust”. În cadrul Sectorului nostru de activitate, ocupăm poziția 22 din 63.

Membru al grupului de lideri

Sustainalytics, cu sediul la Amsterdam, este un lider global în cercetarea și evaluarea ESG și a guvernanței 
corporative care îi conferă E.ON SE un scor general ESG de 18,2 ceea ce ne face să fim membri ai grupului 
de lideri. Poziția noastră relativă în universul Multi-Utilități este 3 din 62. În plus, E.ON a fost desemnată de 
către Sustainalytics Cel mai bine cotat ESG Performer pentru anul 2022. Insigna Industry ESG Top-Rated de la 
Sustainalytics este acordată primelor 50 companii din universul Sustainalytics ESG Risk Ratings.

Activitățile noastre cu impact sustenabil primesc frecvent recunoaștere externă, astfel că prezentăm mai jos o 
serie de evaluări și clasamente care sunt relevante pentru compania noastră în ansamblu.

GRI 102-12 8
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ISS ESG - Evaluare îmbunătățită

Cel mai recent rating al agenției ESG de cercetare și rating ISS-oekom (fostă oekom research) oferă E.ON SE nota C +, aceasta 
reprezentând o îmbunătățire față de ultimul nostru rating (C). Evaluările ISS-oekom variază de la D- la A+. Companiile cu sau 
peste pragul B- se numără printre liderii din industria lor.

MSCI ESG Research LLC - evaluare AA

Cu sediul în New York, MSCI ESG Research LLC este un furnizor independent de informații și instrumente bazate pe cercetare 
pentru investitori instituționali, administratori de active, consultanți, guverne și ONG-uri. Evaluările sale variază de la CCC la 
AAA. E.ON SE este evaluată cu AA.

FTSE Russell - Peste media industriei

FTSE Russell - o filială deținută în totalitate de London Stock Exchange Group, evaluează, pe o scară de la 0 la 5, performanța 
ESG a peste 4.000 de companii publice din întreaga lume. Acesta a acordat E.ON SE un scor global ESG de 3,2, care este mai 
mare decât media sectorului utilităților (2,5) și media subsectorului multi-utilități (2,8).

WBA Electric Utilities Benchmark – Poziția 3 din cele mai influente 50 de companii de utilități electrice

Promisiunea noastră pentru viitorul energiei sustenabile a fost recunoscută la nivel internațional încă o dată: E.ON SE se situează 
pe locul 3 dintre cele mai influente 50 de companii de utilități electrice din lume în nou-publicatul Electric Utilities Benchmark de 
către World Benchmarking Alliance (WBA). WBA este un organism independent, transparent, cu un grup larg de peste 130 de 
aliați, care își vede rolul ca un factor al schimbării de succes.

Evaluări și clasamente ESG Cuprins
ÎnapoiGRI 102-12 9
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Angajamentul voluntar cu privire la problemele climatice

Prin acest angajament, ne-am stabilit obiective climatice ambițioase și facem apel 
la actorii sociali să ia, la rândul lor, măsuri pentru a proteja clima.

Grupul operativ privind prezentarea informațiilor financiare legate de schimbările 
climatice (TCFD)

Prin angajamentul nostru față de TCFD, dorim să contribuim la stabilirea unor 
prezentări privind schimbările climatice care să fie consistente, comparabile și 
exacte, în conformitate cu recomandările Grupului operativ privind prezentarea 
informațiilor financiare legate de schimbările climatice.

Apelul la acțiune al directorilor executivi europeni (CEO) Call to Action

În această declarație, aproximativ 100 de Directori Executivi fac un  apel la acțiune 
și colaborare pentru un nou Acord pentru Europa, în parteneriat cu CSREuropeOrg. 
Credem că colaborarea în întreaga  Europă este o parte crucială pentru realizarea 
unei creșteri favorabile incluziunii, acțiunilor climatice și prosperității durabile.

Angajamentul voluntar al Consiliului de Administrație al E.ON pentru ODD 
(Obiectivele de Dezvoltare Durabilă)

Afirmă angajamentul nostru față de o bună guvernanță corporativă și față de 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite.

Companii globale solicită o Declarație de Sprijin pentru stabilirea unui preț minim 
pentru carbon

În această declarație, companiile își reafirmă intenția de a combate în mod proactiv 
și colectiv schimbările climatice prin activitățile lor de afaceri.

Companii globale solicită o Declarație de Sprijin pentru stabilirea unui preț minim 
pentru carbon.

Codul Sustenabilității (Codul german de sustenabilitate - DNK)

Susținem Codul Sustenabilității și luăm în considerare criteriile Consiliului German 
pentru Dezvoltare Durabilă, un grup de experți comisionat de guvernul federal 
german, în rapoartele noastre privind sustenabilitatea.

Declarația companiilor DAX 30

Prin această declarație, ne reafirmăm angajamentul față de egalitatea de șanse 
între femei și bărbați în viața profesională și ne angajăm să promovăm și să 
implicăm femeile în mod sistematic.

Angajamentele E.ON
Cuprins

Grupul E.ON, în ansamblul său, promovează dezvoltarea sustenabilă nu doar în cadrul companiilor sale, ci și în exterior, prin 
implicarea în calitate de membru în diferite organizații internaționale, cu impact asupra dezvoltării durabile. Prin urmare, suntem 
implicați în diferite inițiative și sprijinim, printre altele, „Pactul Global” al Națiunilor Unite și „Obiectivele de Dezvoltare Durabilă”.

2020

2019

2019

2018

2011

2011

2018

Cuprins
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Angajamentele E.ON Cuprins
Înapoi

Codul de Conduită Responsabilă pentru Afaceri

Ne angajăm, împreună cu o serie de alte companii germane cu operațiuni globale, 
să dezvoltăm o guvernanță corporativă orientată spre creșterea valorii și să 
susținem principiile unei economii sociale de piață, cum ar fi concurența loială, 
parteneriatele sociale, principiul performanței și sustenabilitatea.

Declarația de la Luxemburg

Prin această declarație ne angajăm să respectăm standardele europene pentru 
promovarea sănătății la locul de muncă.

Declarația de la Düsseldorf pentru susținerea Declarației de la Seul

Această declarație ne angajează să promovăm o cultură de prevenire în ceea ce 
privește sănătatea și securitatea la locul de muncă.

Inițiativa „Carta Diversității”

Această inițiativă de afaceri germană are ca obiectiv promovarea diversității în 
întreprinderi și instituții. Semnând această inițiativă, ne arătăm angajamentul față 
de crearea unui mediu de lucru lipsit de prejudecăți.

Angajamentul față de cele Zece principii ale Pactului Global al Națiunilor Unite

Prin promisiunea noastră față de cele zece principii, ne angajăm să respectăm 
drepturile omului și standardele de muncă și de mediu și să contribuim, de 
asemenea, la lupta împotriva corupției.

Declarația de Conformitate cu Codul German de Guvernanță Corporativă

Declarație anuală a Consiliilor de Administrație și de Supraveghere potrivit căreia 
E.ON SE respectă Codul German de Guvernanță Corporativă în conformitate cu 
secțiunea 161 din Legea privind Societățile pe Acțiuni din Germania.

econsense – Forumul pentru Dezvoltarea Durabilă a Afacerilor Germane

Această rețea de 36 de companii multinaționale cu sediul central în Germania 
este dedicată promovării sustenabilității în practica operațională a companiilor, 
strategia corporativă și lanțul de aprovizionare. Rețeaua servește ca un forum 
pentru schimbul de informații și cunoștințe și pentru agrearea pozițiilor comune 
pe probleme de sustenabilitate. Am participat la o varietate de grupuri de lucru 
econsense.
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2009

2005

2009

2002

2000
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Mesajul 
Directorului 

General
Volker Raffel

Dragi prieteni, clienți 
și colaboratori,

Când am preluat funcția de CEO anul trecut, la 1 August, Grupul E.ON din România deja făcuse pași importanți 
înspre a deveni lider în transformarea sustenabilă a sectorului energetic în plan național. Decarbonizarea 
activităților noastre și a întregului sector energetic, o prioritate nu doar pentru noi, cât și pentru întregul 
continent, este una dintre direcțiile în care vom continua să ne concentrăm resursele umane și financiare în 
următorii ani. În tot ceea ce facem urmărim decarbonizarea, descentralizarea, inovarea serviciilor și digitalizarea 
aprovizionării cu energie, iar Grupul nostru susține planul UE de reducere a emisiilor de carbon cu 55% până în 
2030.

Lucrăm intens pentru ca E.ON să devină platforma Europei pentru tranziția către energie din surse regenerabile, 
cu focus pe utilizarea eficientă a energiei.

Susținem transformarea sustenabilă

E.ON și-a stabilit noi obiective climatice ambițioase, care sunt în conformitate cu Acordul de la Paris. Sunt foarte 
bucuros că facem următorul pas și ne exprimăm angajamentul față de Science Based Target Initiative (SBTi), 
pentru ca obiectivele noastre climatice să fie validate conform criteriilor științifice.

Schimbările climatice sunt prezente și vizibile de către toată lumea, iar clienții noștri au devenit tot mai atenți la 
proporția energiei din surse regenerabile pe care o primesc, unii dintre ei optând pentru utilizarea în totalitate 
a energiei verzi. Anticipând această nevoie a societății, am demarat în urmă cu câțiva ani un amplu proces de 
modernizare a rețelelor de distribuție a energiei electrice și a stațiilor de transformare pentru a putea prelua 
energia din surse regenerabile mai puțin exploatate și de la prosumatori, proces pe care dorim să-l intensificăm, 
fiind pregătiți astfel pentru transformarea care va avea loc în procesul de producție a energiei electrice.

Doar în anul 2021 am investit 644 milioane de lei, cu 24% mai mult decât în anul precedent și aproape dublu 
față de investițiile realizate în anul 2019. Această sumă este defalcată echilibrat între cele două arii de activitate: 
energie electrică și gaze naturale. Investițiile noastre s-au concentrat pe realizarea de rețele noi, dar și pe 
modernizarea celor existente, totodată investind în automatizarea proceselor și digitalizarea soluțiilor noastre. 
Toate aceste eforturi reușesc să determine creșterea nivelului de încredere pe care clienții noștri ne-o acordă 
și calitatea serviciilor E.ON de care ei beneficiază, concomitent reducând semnificativ impactul activităților 
noastre asupra mediului.

Cuprins
ÎnapoiGRI 102-14 12
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Pentru anul 2022, E.ON a bugetat 763 milioane lei (151 milioane euro), în creștere cu 
aproximativ 7% (+69 milioane de lei) față de anul 2021, pentru a accelera investițiile în 
modernizarea, extinderea și digitalizarea rețelelor, precum și pentru alte direcții de investiții.

Pentru că prețuim timpul clienților și colegilor noștri dorim să venim în întâmpinarea nevoilor 
acestora, prin creșterea nivelului de digitalizare a serviciilor noastre și să devenim mai agili în 
relația cu clienții. Beneficiile obținute prin componenta de digitalizare, un pilon important al 
dezvoltării sustenabile, se concentrează și pe creșterea siguranței în exploatare a rețelelor, odată 
cu îmbunătățirea calității serviciilor noastre și ridicarea gradului de satisfacție al clienților.

Vom dezvolta mai multe produse și ne vom continua drumul către prosumatori, oferind soluții 
de generare fotovoltaică, de e-mobilitate și multe altele. Vom continua extinderea rețelei de gaze 
naturale, încercând să accelerăm ritmul de dezvoltare a acesteia.

Guvernanță corporativă eficientă și responsabilă

În pofida contextului global actual, care stă sub semnul volatilității și al incertitudinilor, ne 
propunem să păstrăm focusul pe conduita responsabilă care ne caracterizează, creând astfel 
valoare pentru toate părțile cu care interacționăm. Menținerea statutului câștigat de-a lungul 
celor 16 ani de când suntem un investitor strategic pe piața energetică din România reprezintă 
un aspect foarte important pentru noi și vom continua să acționăm responsabil față de toate 
părțile interesate, în parcursul de decarbonizare și tranziție verde echitabilă.

În acord cu obiectivele noastre de creștere sustenabilă, vom reduce în continuare impactul 
propriu pe care îl avem asupra mediului și ne vom strădui să îmbunătățim starea ecosistemelor 
parcurse de traseele de distribuție, inclusiv prin respectarea și promovarea biodiversității.

Cu toate că intențiile de război ale Federației Ruse nu au fost vizibile, pe parcursul anului 2021 
accesul la resursele energetice a fost dificil de realizat, fapt ce a condus la creșteri importante 
ale prețului energiei. Din dorința de a rămâne un partener de încredere, E.ON a depus eforturi 
semnificative pentru limitarea efectelor acestui comportament atât asupra companiei, cât și 
asupra clienților săi.

Comportamentul responsabil – față de partenerii de afaceri, oameni și mediu – este ceea ce 
pretindem de la noi, în fiecare zi. În mod similar, pretindem și susținem guvernanța corporativă 
responsabilă a partenerilor noștri.

Oamenii noștri

Suntem convinși că angajații E.ON au o contribuție determinantă în atingerea obiectivelor 
noastre de dezvoltare. Angajații noștri fac posibilă realizarea viziunii E.ON de îmbunătățire a 
vieții oamenilor prin conectarea tuturor la energie bună și în condiții de maximă siguranță. Ne 
dorim să transpunem această viziune și în interiorul E.ON prin atragerea oamenilor potriviți și 
punerea lor în rolurile potrivite la momentul oportun, prin identificarea, dezvoltarea și reținerea 

angajaților talentați pe care E.ON îi consideră a fi viitorii săi lideri; este un obiectiv al nostru ca 
oamenii să-și realizeze potențialul și să fie apți pentru un viitor care va fi din ce în ce mai digital.

Reiterăm importanța pe care o acordăm pentru a proteja sănătatea și siguranța clienților și a 
colegilor noștri. Prin urmare, îmbunătățirea în continuare a performanței noastre în materie de 
siguranță este o constantă în activitatea noastră, obiectivul strategic constând în Zero decese 
și Zero răniri grave. Vom investi fără întrerupere în soluții tehnice care să reducă cât mai mult 
riscurile din activitatea de mentenanță și exploatare a rețelelor de energie electrică și gaze 
naturale.

Responsabilitate socială

Pe lângă energia pe care o asigurăm clienților noștri, ne dorim să putem aduce o energie pozitivă 
în inimile oamenilor care au cea mai mare nevoie de ajutor. Direcționăm energia acțiunilor 
noastre pentru a veni în sprijinul comunităților în care ne desfășurăm activitatea și în sufletele 
semenilor noștri.

Începând cu anul 2005 am investit peste 16 milioane de euro pentru suportul comunităților în 
care activăm, dar și peste granițele acestora. De când E.ON este prezent pe piața din România, 
am contribuit la îmbunătățirea vieții a peste 450.000 de beneficiari direcți, circa 11 milioane de 
beneficiari indirecți și am efectuat peste 14.500 de ore de voluntariat.

Ne considerăm un partener robust pentru creșterea calității vieții oamenilor și un aliat puternic 
pentru organizațiile care ne însoțesc în realizarea acțiunilor de responsabilitate socială pe care le 
întreprindem.

Vom continua să rămânem deschiși dialogului pentru a identifica cele mai stringente nevoi ale 
comunităților și pentru a găsi cele mai potrivite soluții pentru depășirea momentelor dificile.

Volker Raffel

Director General E.ON România

Cuprins
Înapoi

Mesajul Directorului General
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În anul 2021 Grupul E.ON a furnizat aproximativ 9% din energia electrică consumată în țara noastră, 
respectiv 4,55 TWh, înregistrând o ușoară creștere față de anul anterior.

În ceea ce privește furnizarea gazelor naturale, în anul 2021 Grupul E.ON a furnizat 23,21 TWh, 
reprezentând 19% din totalul gazelor naturale furnizate la nivel național, de 121,91 TWh.

Cifre esențiale 
Grup E.ON România

Cuprins
Înapoi

2020

2020

2021

2021

Lungimea rețelelor de distribuție

Energie electrică

Gaze naturale

81.254 km

24.149 km

80.740 km

23.443 km

33,63% 
energie electrică furnizată către 
clienții eligibili din surse regenerabile

100% 
energie electrică furnizată prin 
Green Home și Cool Electric  
din surse regenerabile

15,7% 
eolian

5,9%  
solar

78,4%   
hidro

2021
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16 ani 
de implicare a E.ON în dezvoltarea 
durabilă a României

Cuprins
Înapoi

Cifre esențiale Grup E.ON România

Investiții totale

Taxe și impozite

Rețea gaze naturale modernizată

Rețea energie electrică modernizată

Cifră de afaceri consolidată 2021

Angajați

1,94 mld €

2,7 mld €

1,6 mld €

8.850 km

11.800 km

7.012

6.139,70

20192019 20202020 20212021

5.721,63

2.697,82
2.344,82

3.812,95

4.678,87
4.739,11

4.686,367.376,69 7.083,94

8.499,31

7.296,09

Vânzările nete ale Grupului E.ON 
[mil RON]

Rezultate financiare 
[mil RON]

Capitalizare totală Capitaluri proprii Datorii

Valoarea economică directă generată și distribuită de către Grupul E.ON [mil RON]

2018 2019 2020 2021

Venituri 6.128,64 6.579,87 6.134,83 7.782,79

Costuri de exploatare/ operaționale 6.123,15 6.452,80 5.984,52 7.725,33

- din care plăți către guvern/ bugetul de stat 889,59 859,64 806,62 1.002,02

Valoarea economică reținută4 5,50 127,07 150,31 57,47

Într-o perioadă care a afectat profund economiile globale, pentru activitățile desfășurate în România, Grupul 
E.ON a înregistrat venituri de aproximativ 7,8 miliarde lei în 2021, reprezentând o creștere de peste 25% față 
de rezultatul anului 2020. Costurile operaționale însumând 7,7 miliarde lei în 2021, înregistrează de asemenea 
o creștere de aproape 30% față de rezultatul anului 2020, și peste 1 miliard lei reprezintă plățile către bugetul 
de stat realizate de Grupul E.ON, doar în anul 2021. În aceeași perioadă, Grupul E.ON a beneficiat de sprijin 
financiar din partea Guvernului României printr-o serie de instrumente în valoare cumulativă de aproximativ 
32 milioane lei.

4 - Valoarea economică reținută calculată ca diferență între „valoarea economică directă generată” și „valoarea economică distribuită”.

GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 201-1, GRI 201-4, GRI 103-1, GRI 103-2, 
GRI 103-3
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ESCR

Cuprins
Înapoi

20 JUDEȚE
din nordul și estul țării – regiunile Transilvania, Moldova, 
Maramureș și Banat

Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Arad, 
Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, 
Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț și Bacău.

Despre Grupul E.ON 
în România

E.ON Servicii S.R.L.E.ON Servicii 
Clienți S.R.L.

DEGR EER

Delgaz Grid S.A.

E.ON România S.R.L. ERO

E.ON Energie România S.A.

ESRO

E.ON Asist  
Complet S.A.

EAST
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Cuprins
Înapoi

E.ON România (ERO)
este compania Grupului E.ON din România, prin a cărei activitate coordonează și susține 
activitatea celorlalte companii E.ON din România. Totodată, în responsabilitatea E.ON România 
este inclusă menținerea relațiilor de bună colaborare cu autoritățile naționale de reglementare 
responsabile din sectorul energetic din România. În același timp, rolul companiei constă și în 
actualizarea modelului de business la realitatea economică locală și promovarea acestuia în 
cadrul companiilor operaționale ale Grupului E.ON.

De asemenea, E.ON România asigură sprijin tuturor companiilor Grupului E.ON din România 
în vederea atingerii obiectivelor de business, inclusiv din perspectiva integrării strategiei de 
sustenabilitate în toate activitățile desfășurate, concomitent cu respectarea standardelor de 
calitate și a politicilor unitare de la nivelul Grupului E.ON SE.

Despre Grupul E.ON în România

+514 km
rețea energie 
electrică

26,4 TWh
gaze 
naturale

4,8 TWh
energie 
electrică

+706 km
rețea gaze 
naturale

131 mil € >24.000 km >81.000 km >3.600 localități

2021 2021 2021

2020 2020 2020

+25 mil €
Investiții 
realizate

€

Rețea Gaze naturale Rețea Energie electrică Distribuție în 2021Investiți în 2021

Delgaz Grid (DEGR) 
Prima companie ce oferă în România servicii integrate de distribuție atât a gazelor naturale, cât 
și a energiei electrice este Delgaz Grid (DEGR). Compania operează o rețea de gaze naturale în 
lungime de peste 24.000 km, respectiv o rețea de electricitate de peste 81.000 km, deservind în 
total circa 3,3 milioane de clienți din partea de Nord a României.

Prin digitalizarea activităților specifice de relaționare cu clienții, aceștia beneficiază de eficiența 
unei interfețe unice pentru gestionarea întreruperilor, a noilor branșări, ca și a serviciilor privind 
rețelele de distribuție a gazelor naturale și energiei electrice. Totodată, crearea unei singure 
interfețe pentru domeniul distribuției contribuie la dezvoltarea relației cu autoritățile și cu 
partenerii contractuali.

Datorită investițiilor realizate în cadrul anului 2021 în valoare de 131 milioane de euro, cu 
aproximativ 25 milioane de euro mai mult decât în 2020, lungimea rețelelor de distribuție a 
crescut semnificativ pe parcursul anului 2021, cu peste 700 km pentru gazele naturale și cu 
peste 500 km pentru energia electrică, din care peste 320 km de rețele subterane.

În anul 2021 DEGR a distribuit clienților săi din peste 3.600 de localități din județele din partea 
de Nord și Est a României 26,4 TWh gaze naturale și 4,8 TWh energie electrică.

GRI 102-2, GRI 102-6 17
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În ceea ce privește furnizarea gazelor naturale, în anul 2021 E.ON Energie România a furnizat 
23,21 TWh, reprezentând 19% din totalul gazelor naturale furnizate la nivel national, de 
121,91 TWh, de asemenea înregistrând o creștere față de anul anterior.

Cota de piață a E.ON Energie România – furnizarea gazelor naturale

2020 2021

Piața reglementată (FUI – Furnizor de Ultimă Instanță) 18,30% 19,04%

Piața concurențială 41,30% 40,00%

Consumatori finali 8,50% 8,48%

Despre Grupul E.ON în România Cuprins
Înapoi

E.ON Energie România (EER)
este compania Grupului E.ON care oferă servicii de furnizare de gaze naturale, energie electrică 
și soluții energetice pentru cei aproximativ 3,3 milioane de clienți. Serviciile proiectate sunt 
personalizate pentru a răspunde nevoilor clienților și sunt dedicate segmentului de business - 
B2B, municipalităților – B2M, și segmentului rezidențial – B2C.

În anul 2021 E.ON Energie România a furnizat aproximativ 9% din energia electrică consumată 
în țara noastră, respectiv 4,55 TWh, înregistrând o ușoară creștere față de anul anterior.

Cota de piață a E.ON Energie România – furnizarea energiei electrice

2020 2021

Piața reglementată (FUI – Furnizor de Ultimă Instanță) 14,93% 14,82%

Piața concurențială 7,28% 7,84%

Consumatori finali 8,75% 8,93%

furnizare 
gaze 
naturale

furnizare 
energie 
electrică 

soluții 
energetice

>3,3 mil
Clienți EER

9%
din energia electrică 
consumată 
în România

19%
din total gaze naturale 
furnizate în România

4,55 TWh 23,21 TWh

GRI 102-2, GRI 102-6 18

Raport de sustenabilitate 2021
E.ON România



Soluții energetice și servicii pentru clienți industriali
Soluții la cheie  Servicii

Soluții energetice și servicii pentru municipalități

Despre Grupul E.ON în România Cuprins
Înapoi

Soluții energetice Servicii

E.ON ProEnergy
Furnizare de electricitate.

E.ON ProGaz
Furnizare de gaze naturale.

E.ON Life
Soluție de încălzire cu centrală termică în 
condensare.

E.ON Cool
Soluție completă de răcire. 

E.ON Solar
Soluții complete de producere a energiei electrice 
prin panouri fotovoltaice. Pachetele oferite sunt atât 
monofazate cât și trifazate. Suplimentar, se poate 
achiziționa stație de încărcare autovehicule electrice 
sau module de stocare a energiei produse.

E.ON Energy Audit 
Serviciul complex de Audit destinat partenerilor de 
business.

E.ON Energy Control
Serviciul complex de management energetic dedicat 
partenerilor de business.

E.ON Smart View
Platforma de monitorizare a consumurilor.

E.ON PV 
Soluția de producere a energiei din sursă solară.

E.ON CHP
Soluția de producere a energiei prin cogenerare și 
trigenerare.

E.ON ORC
Soluție energetică bazată pe căldură reziduală.

E.ON Lighting
O soluţie eficientă de iluminat, bazată pe corpuri 
cu tehnologie LED şi sisteme de control inteligent, 
optimizează costurile cu energia electrică şi cu 
mentenanţa sistemului de iluminat, crescând în 
acelaşi timp calitatea luminii şi confortul în mediul 
de lucru.

E.ON Energy Audit
Serviciul complex de Audit destinat partenerilor de 
business.

E.ON Energy Control
Serviciul complex de management energetic dedicat 
partenerilor de business.

E.ON Smart View
Platforma de monitorizare a consumurilor.

Soluții la cheie Servicii

Soluții energetice și servicii pentru companii mici și mijlocii

E.ON HEATING
Soluția pentru încălzire cu gaze naturale.

E.ON Street Lighting
Soluția de iluminat inteligent.  

E.ON Energy Audit 
Servicii de Audit Energetic dedicat municipalităților.

E.ON City Energy Control
Serviciul de management energetic dedicat 
municipalităților

GRI 102-2, GRI 102-6 19
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E.ON Start
Electricitate sau gaze naturale, fără abonament 
lunar.

E.ON Assist Plus
Electricitate sau gaze naturale împreună cu servicii 
de asistență tehnică de urgență 24/7.

E.ON Green Home
Electricitate 100 % din surse regenerabile: eoliană, 
solară și hidro. Alegerea acestui abonament vine și 
cu reducerea facturii pentru fiecare kilometru de 
drumeție parcurs și înregistrat pe Via Transilvanica.

E.ON Solar Home
Sistem de producere a energiei electrice prin panouri 
solare oferit la cheie. Clienții pot opta suplimentar 
pentru o stație de încărcare electrică sau sisteme de 
stocare a energiei produse.

E.ON Duo
Un singur furnizor de electricitate și gaz, cu un 
singur contact pentru intervenții în caz de nevoie.

E.ON Duo Assist 
Furnizare de electricitate și gaz de același furnizor, 
împreună cu asistență tehnică de urgență 24/7.

E.ON Duo Assist Pro
Un singur furnizor pentru electricitate, gaz, 
împreună cu asistență tehnică de urgență 24/7, 
verificări și revizii tehnice periodice la centrala 
termică și instalația de gaz.

E.ON Life
Prima soluție completă pentru încălzirea locuinței: 
instalare boiler, întreținere și servicii tehnice, cu preț 
promoțional pentru gazul natural.

Confort și liniște cu o soluție de energie inovatoare, 
all inclusive.

E.ON Life Plus
Soluție completă de încălzire, de la A la Z, cu toate 
serviciile tehnice incluse: proiect de gaze naturale, 
radiator, boiler, întreținere și preț promoțional 
pentru gazul natural.

E.ON Green Life
Sistem de încălzire și răcire regenerabilă cu pompe 
de căldură. Soluția cuprinde consiliere, livrarea 
echipamentelor, instalarea întregului sistem, 
punerea în funcțiune și mentenanța. 

E.ON Cool
Soluția completă de răcire a locuinței cu aparat de 
aer condiționat, întreținere și servicii tehnice, cu preț 
promoțional pentru energia electrică.

Confort și liniște cu o soluție de energie inovatoare, 
all inclusive.

E.ON ServExpress
Servicii de asistență tehnică: pachete care includ 
asistență tehnică 24/7 pentru intervenții rapide, 
pentru instalarea electrică și/sau defecțiunile 
instalației de încălzire.

E.ON ServExpress PRO
Servicii de asistență tehnică 24/7 pentru intervenții 
rapide, alături de serviciile tehnice obligatorii 
prestate de specialiști certificați.

Produse Soluții

Despre Grupul E.ON în România Cuprins
Înapoi

Soluții energetice și servicii pentru clienți casnici
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Soluții și servicii E-mobility pentru clienți business

E.ON Drive Satelit Connect One:
• Pot fi folosite atât în interior cât şi la exterior
• Putere configurabilă 3,7 / 11 / 22kW.
• Priză sau cablu Tip 2
• Conexiune 4G, monitorizare şi control de la 

distanţă
• Garanţie 2 ani

E.ON Drive Satelit Connect Two:
• Pot fi folosite atât în interior cât şi la exterior
• Putere configurabilă 3,7 / 11 / 22kW.
• Priză sau cablu Tip 2
• Conexiune 4G, monitorizare şi control de la 

distanţă
• Două porturi de încărcare
• Garanţie 2 ani

Abonamentul prepaid E.ON Drive este “cheia” care 
îţi va deschide drumurile spre orice destinaţie. În 
plus, îţi dăm acces la toate punctele de încărcare 
rapidă instalate prin proiectul european Next-E.

E.ON Drive Satelit te alimentează cu energie pentru 
drumurile tale de zi cu zi:

• Pot fi folosite atât în interior cât şi la exterior
• Putere configurabilă 3,7 / 11 / 22kW.
• Cablu Tip 2
• Garanție 2 ani

E.ON Drive Satelit Smart - soluţia inteligentă pentru 
controlul alimentărilor tale:

• Pot fi folosite atât în interior cât şi la exterior
• Putere configurabilă 3,7 / 11 / 22kW.
• Priză sau cablu Tip 2
• Conexiune 4G, monitorizare şi control de la 

distanţă
• Garanție 2 ani

Abonamentul prepaid E.ON Drive este “cheia” care 
îţi va deschide drumurile spre orice destinaţie. În 
plus, îţi dăm acces la toate punctele de încărcare 
rapidă instalate prin proiectul european Next-E.

Soluții Servicii

Soluții Servicii

Despre Grupul E.ON în România Cuprins
Înapoi

Soluții și servicii E-mobility pentru clienți casnici
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E.ON Servicii Clienţi (ESCR)
integrează activitățile specifice de relaționare cu clienții E.ON Energie România, la fel ca 
și cu alte companii din Grupul E.ON din România, într-o singură platformă comună. De 
asemenea, compania oferă produse și servicii clienților rezidențiali și companiilor mici. La 
sfârșitul anului 2021 E.ON Servicii Clienți fuzionează cu E.ON Energie.

E.ON Servicii (ESRO)
este compania Grupului E.ON din România care asigură servicii suport de înaltă calitate și 
eficiență pentru toate companiile din Grup. Compania dezvoltă și implementează strategii 
integrate pentru activitățiile suport și oferă sprijin documentat pentru luarea deciziilor și 
asigurarea mecanismelor complexe de control. În plus, ESRO deține know-how specializat, 
susținând Grupul E.ON din România pentru atingerea obiectivelor sale de business. 

Procesul de fuziune a E.ON Servicii în ERO (E.ON România) a fost finalizat la 31 decembrie 
2021.

Despre Grupul E.ON în România Cuprins
Înapoi

ESCR în 2021

ESRO în 2021
1 milion de clienți 
serviți prin toate 
canalele de 
comunicare cu 
clienții Achiziții și 

Logistică

Customer 
experience

Peste 9 mil de 
tranzacții 
self-service 

Transformare 
digitală

Altele

24/7 Asistent 
virtual și chatbot 
Ioana

Resurse Umane

Administrare 
clădiri și flotă auto

Call Center și 24/7 
disponibilitate cu 
asistentul virtual 
Ioana

Financiar

Audit intern

Suport email
Cercetare de 
piață

27 magazine cu 
e-booking și zonă 
de autoservire

Comunicare

Management 
evenimente și 
deplasări
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Verificări tehnice 
periodice și service 
la centralele 
termice

Servicii de 
montare panouri 
fotovoltaice

Servicii de montare 
și întreținere ale 
aparatelor de aer 
condiționat

Servicii de montare 
a sistemelor 
de prevenție a 
scurgerilor de gaze

E.ON Asist Complet (EAST)
deservește peste 1,3 milioane de clienți și este prezentă în jumătatea de nord a țării prin 
88 de locații.

În ianuarie 2021, E.ON Asist Complet a integrat E.ON Servicii Tehnice, primul furnizor 
integrat de Servicii tehnice pentru gaze naturale și electricitate care asigură servicii de 
ofertare, inginerie, project management, operare și mentenanță pentru soluții de eficiență 
energetică atât pentru clienții casnici cât și pentru cei business.

EAST  în 2021

1,3 mil clienți
88 locații în 
jumătatea de 
nord a țării

Întreținere, revizii și 
verificări periodice 
sau la cerere 
ale instalațiilor 
interioare de gaze 
naturale

Despre Grupul E.ON în România Cuprins
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Guvernanță și 
conformitate

Încă din anul 2018, Grupul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice („IPCC”) a publicat 
cel de-al cincilea Raport special privind încălzirea globală prin care se subliniază nevoia urgentă 
de acțiuni decisive și concertate pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a 
limita încălzirea globală la 1,5 până la maxim 2 grade Celsius.

În anul 2021 IPCC a publicat Raportul Physical Science Basis în care se arată că, deși multe 
țări din întreaga lume au luat măsuri concrete pentru a proteja clima și a atenua impactul 
încălzirii globale, concentrația de gaze cu efect de seră în atmosferă continuă să crească nefiind 
afectată de încetinirea economică rezultată din restricțiile legate de COVID-19, intensificând în 
continuare schimbările climatice.

Cuprins
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Tranziția energetică este o traiectorie pe care Europa o integrează în parcursul său remarcabil, 
tocmai datorită potențialului de a limita încălzirea globală. Pentru industria energetică, aceasta 
va produce schimbări structurale de anvergură și permanente, prezentând, pe lângă noi 
provocări, și oportunități importante, precum integrarea sectorială, înțelegând prin aceasta 
utilizarea energiei regenerabile sub formă de electricitate și gaz în sectoarele de încălzire, răcire 
și transport.

Trecerea de la alimentarea cu energie din combustibili fosili și nucleari la cea din surse 
regenerabile implică o serie de dificultăți atât pentru organizații, cât și pentru oameni. Prin 
activitățile pe care le desfășurăm și anvergura pe care afacerile noastre o au, Grupul E.ON este 
în poziția de a juca un rol esențial în lumea energetică a viitorului, respectiv descentralizată 
și bazată pe energie din surse sustenabile. Trebuie să redefinim cine suntem, nu doar 
transformându-ne afacerea pentru a face față provocării schimbărilor climatice, ci devenind 
un lider în privința sustenabilității în sectorul energetic. Această perspectivă ne oferă o 
responsabilitate imensă față de societate, pe care vrem să o abordăm ca o oportunitate unică de 
afaceri, făcând bine, în același timp.

Conștienți că viitorul nostru depinde de acțiunile noastre prezente, suntem alături de oameni, 
companii și orașe în procesele de tranziție către energia provenită din surse sustenabile. Știm 
că oamenii nu vor promisiuni goale, ci se așteaptă ca organizațiile să livreze acțiuni concrete, 
cu rezultate. În calitate de oameni, mulți dintre noi părinți, înțelegem nevoia de schimbare 
profundă a afacerii noastre și suntem implicați în transformarea E.ON, în dezvoltarea strategiei 
și soluțiilor tehnologice.

Pentru a ne atinge obiectivul, în noiembrie 2021 ne-am actualizat strategia 
corporativă și am stabilit trei priorități clare asupra cărora ne vom 
concentra resursele umane și financiare în următorii ani: sustenabilitate, 
digitalizare și creștere. Sustenabilitatea se află în centrul strategiei noastre 
și va fi principiul care ne va ghida toate acțiunile noastre viitoare.

Strategia de sustenabilitate a întregului Grup E.ON oferă un cadru comun pentru dezvoltarea 
sustenabilă a întregii companii și se concentrează asupra acțiunilor climatice, oamenilor și 
bunei guvernanțe corporative. Organizația noastră se angajează să fie un lider în domeniul 
schimbărilor climatice și să stabilească obiective climatice ambițioase.

În anul 2021, Adunarea Anuală a Acționarilor E.ON a aprobat un nou sistem de compensare 
pentru Consiliul de Administrație. În cadrul sistemului, un sfert din stimulentele pe termen 
lung ale membrilor Consiliului de Administrație vor reflecta gradul în care compania își atinge 
obiectivele de sustenabilitate. Scopul este de a integra în continuare aspectele de mediu, sociale 
și de guvernanță (ESG) – inclusiv reducerea emisiilor de carbon – în modul în care E.ON își 
conduce afacerea.

Cadrul de guvernanță robust al E.ON constituie fundamentul pentru dezvoltarea durabilă a 
afacerii și ne asigură conformitatea cu legislația aplicabilă, odată cu transparența față de toți 
stakeholderii noștri. De asemenea, buna guvernanță este parte integrată a modului responsabil 
în care facem afaceri și în activitatea de zi cu zi, în relațiile cu acționarii noștri, oamenii din 
comunitățile în care activăm și mediul economic în general. Pentru aceasta, am implementat 
structuri organizaționale eficiente, am atribuit în mod clar roluri și responsabilități în toată 
ierarhia E.ON și am integrat sustenabilitatea în procesele noastre de afaceri. Modul în care 
gestionăm afacerea este singurul mod de a ne îndeplini misiunea prin care jucăm un rol 
fundamental în tranziția energetică și astfel ghidăm economiile țărilor în care activăm să devină 
mai sustenabile.

Cuprins
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simply.ON
„Prin proiectul Simply.ON am dovedit încă o dată că suntem o companie care dorește 
mereu să își îmbunătățească performanța. Așa am ajuns să dezvoltăm un nou model 
de business, mai suplu și mai eficient, care ne va ajuta să facem față provocărilor 
actuale de pe piața de energie și să răspundem prompt și cu profesionalism clienților 
noștri. Reușim, astfel, să le oferim servicii de calitate care răspund exact nevoilor lor.” 
– Mirko Strube, CFO și membru al Boardului E.ON România 

• simply.supply 
De la 1 octombrie 2020, avem o singură companie de furnizare 
E.ON Energie România (EER), cu un portofoliu unic de clienți și 
cu procese mai simple, menite să crească satisfacția clienților. 

• simply.delivery 
La sfârșitul anului 2020, am finalizat integrarea E.ON Servicii 
Tehnice (ESTR) în E.ON Asist Complet (EAST) și avem o singură 
companie de livrare servicii tehnice către clienții B2C și B2B. 

• simply.operations 
În decembrie 2021, a avut loc fuziunea E.ON Servicii Clienți 
(ESCR) în EER. 

• simply.support 
Procesul de fuziune a E.ON Servicii în ERO a fost finalizat la 31 
decembrie 2021, ceea ce a presupus transferul colegilor noștri 
în ERO. 

• simply.RO 
Am revizuit modul de organizare a ERO și am simplificat 
structura Board-ului ERO, format acum doar din patru membri. Ingredientele succesului:

• Implicarea activă a conducerii
• Împuternicirea liderilor de proiect
• Comunicare frecventă
• Munca în echipă

Cum am început

Unde am ajuns la 
31 decembrie 2021

• 8 entități legale

• 8 membri de Board

• Setup juridic și funcțional complex

• 6 entități legale

• 4 membri de Board, model guvernanță ERO 
simplificat și mai puține departamente

• Aprox. 4,5 milioane euro/an economii

Prin simply.ON, proiect care a condus la simplificarea 
proceselor, reproiectarea activităților și proceselor și 
creșterea vitezei de reacție în luarea deciziilor, reușim să 
generăm economii de aproximativ 4,5 milioane de euro/an 
care nu provin din reduceri de personal.

ERO

ESTR EAST

EGFREER
Vânzări Gaz reglementat

DEGR
Distribuție

ESCR
Operațiuni Clienți

ESRO
Funcțiuni Suport

Livrare Soluții 
B2B

Livrare Soluții 
B2C

ERO

EER
Vânzări

DEGR
Distribuție

ESCR
Operațiuni Clienți

ESRO
Funcțiuni Suport

EAST
Livrare Soluții B2C

Prin proiectul simply.ON, lansat de E.ON România în luna mai a anului 2020, am reușit 
să devenim și mai eficienți, competitivi, și mai inovativi și să creștem astfel împreună. 
În urma simply.ON, avem o structură mai simplă a Grupului nostru, format acum din 
patru companii (față de opt, cum erau inițial): E.ON România (ERO), Delgaz Grid (DEGR 
- compania de distribuție), E.ON Energie România (EER - compania de furnizare) și 
E.ON Asist Complet (EAST - compania de livrare servicii tehnice, soluții și produse).
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Conducerea E.ON

Grupul E.ON din România a adoptat sistemul cu două consilii pentru managementul organizației, 
un sistem comun în Germania. Consiliul Director al E.ON stabilește cursul strategic al companiei 
și exercită controlul asupra activităților și funcțiilor sale de suport. Membrii Consiliului Director 
sunt responsabili pentru conducerea companiei și reprezentarea ei față de public. În cadrul 
fiecărei companii a Grupului E.ON deciziile pe teme economice, de mediu și sociale sunt luate de 
Comitetul de Conducere al ERO și Consiliile Directoare. Consiliul de Administrație E.ON consiliază 
și monitorizează Consiliul Director, numește membrii acestuia și aprobă situațiile financiare și 
nefinanciare ale Grupului E.ON. În plus, aprobarea Consiliului de Administrație este necesară 
pentru unele decizii ale Consiliului Director, cum ar fi tranzacțiile peste un anumit prag monetar. 
La sfârșitul anului 2021, Consiliul de Administrație E.ON era format din o femeie și patru bărbați.

Asigurarea unei dezvoltări sustenabile a afacerii prin buna guvernare a tuturor companiilor 
Grupului E.ON reprezintă un standard susținut de toți membrii Consiliului Director și de 
Directorul General – Dl. Volker Raffel, persoana cu cel mai înalt nivel de responsabilitate, care 
revizuiește și aprobă oficial raportul de sustenabilitate al Grupului E.ON din România.

Adunarea Generală a Asociaților ERO, împreună cu Consiliile de Administrație ale companiilor 
Grupului E.ON reprezintă organul de conducere al Grupului în România. În cadrul AGA se 
nominalizează și aprobă numirea membrilor Consiliilor de Administrație constituite la nivelul 
fiecărei companii E.ON. Acestea nominalizează și aprobă numirea membrilor Comitetului de 
Conducere și al Consiliului Director, către care directorii generali raportează, și supraveghează 
activitățile companiilor din Grup, asigurând un management responsabil și transparent. Totodată, 
procesul de delegare a autorității pentru subiecte economice, de mediu și sociale parcurge 
Consiliile de Administrație care deleagă autoritatea către Directorii Generali ai companiilor 
Grupului E.ON; competențele Directorilor Generali pot fi delegate către ceilalți manageri sau 
direct către angajați, ținând cont de imparțialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele 
delegate și de riscurile asociate acestor decizii.

Cuprins
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Consiliul de Administrație al E.ON România la data 31.12.2021

Președinte Patrick Lammers

Membru Burkhard von Kienitz

Structura Consiliului Director al E.ON România la data 31.12.2021

Volker Raffel, CEO Mirko StrubeClaudia Griech Ferenc Csulak
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Sistemul de guvernanță al Grupului E.ON

Codul de Conduită și Directivele subsecvente, împreună cu Principiile și Politicile de Guvernanță 
corporativă constituie cadrul de conformitate a Grupului. Sistemul de guvernanță al E.ON 
este promovat către toate părțile interesate, atât interne, cât și externe, și oferă consiliere 
suplimentară angajaților și directorilor executivi în a căror arie de responsabilitate subiectele sunt 
relevante.

Codul nostru de Conduită susține valorile și credințele fundamentale și definește 
responsabilitățile pe care le avem și modul în care așteptăm ca toți oamenii noștri să se poarte 
pentru a asigura un mediu de lucru constructiv și productiv. Codul de Conduită contribuie la 
înțelegerea culturii noastre și a modului nostru de lucru și subliniază faptul că respectarea legii, 
regulilor și reglementărilor constituie pentru noi un principiu de bază, esențial unei conduite de 
afaceri responsabile.

Totuși, angajații se pot confrunta cu situații complexe în care să aibă senzația că aceste 
documente nu oferă un răspuns clar. Într-un astfel de caz, așteptarea noastră este ca angajatul să 
discute problema cu superiorul său direct sau cu Ofițerul de Conformitate.

Lista completă a Ofițerilor de Conformitate din cadrul Grupului E.ON, precum și alte persoane de 
contact relevante, se găsesc pe pagina de intranet dedicată. De asemenea, orice posibilă încălcare 
a legii sau a politicii companiei, mai ales în domenii precum legislația antitrust, legislația/ regulile 
cu privire la informațiile privilegiate legate de piața de capital, corupție, fraudă (înșelăciune, 
deturnare de fonduri), evaziune fiscală și nerespectarea Codului de Conduită de către angajați, 
poate fi raportată prin e-mail sau „linia telefonică pentru avertizorul de integritate” (anonim). În 
cadrul În cadrul Grupului E.ON din România există o persoană desemnată pentru a ocupa funcția 
de Ofițer de Conformitate.

Cuprins
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Guvernanță și conformitate

Aspecte tratate în Codul de Conduită:

• Drepturile omului

• Sănătatea, siguranța și securitatea

• Protecția mediului

• Concurența loială și obligațiile fiscale

• Conflictul de interese

• Anticorupția

• Donațiile și sponsorizările

• Spălarea de bani și restricțiile comerciale

• Interacțiunea cu furnizorii de bunuri și servicii

• Patrimoniul societății

• Protecția datelor personale

• Secretele companiei și cele de afaceri

• Informațiile privilegiate și tranzacțiile bazate pe acestea

Definește conduita 
de urmat și valorile 
importante pentru E.ON

Codul de 
Conduită

Ghiduri pentru 
angajați

Angajați & 
conduită

Politica de 
management

Politici 
funcționale

Organizare & 
conducere

Stabilește structura 
organizatorică și filosofia 
de conducere la nivelul 
întregului grup

Indică unde pot fi găsite 
mai multe infomații

Enumeră sarcinile individuale 
și implicarea obligatorie a 
funcțiilor la nivel de grup

Sprijină angajații în 
respectarea drepturilor și 
îndatoririlor lor

Detaliază sarcinile individuale 
și pe cele obligatorii

Se aplică tuturor 
angajaților

Se aplică tuturor angajaților 
cărora le sunt adresate
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În plus, prin Directivele pentru angajați sunt clarificate suplimentar aspectele 
cele mai importante din conținutul Codului de Conduită.

Nr. Directiva pentru angajați

PG-01 Anti-corupție

PG-02 Concurență/ Antitrust – Prevenire

PG-03 Cunoașterea Partenerului Contractual Verificare KYC

PG-04 Protecția Datelor

PG-05 Securitate Cibernetică

PG-06 Relația cu mass-media și rețelele externe de socializare

PG-07 Siguranță și sănătate în muncă. Protecția mediului (SSM/ SU/ PM)

PG-08 Securitatea angajaților

PG-09 Achiziția de bunuri și servicii

PG-10 Deplasările în interes de serviciu

La nivelul Grupului E.ON a fost desemnat un Director de Sustenabilitate/ Chief 
Sustainability Officer (CSO), care supraveghează activitățile de sustenabilitate 
din cadrul companiilor E.ON și informează trimestrial Consiliul de Administrație 
al întregului Grup E.ON despre inițiative importante, KPI-uri în materie de 
sustenabilitate și evoluția acestora și, la nevoie, în cazul unor evenimente 
extraordinare. CEO-ul Grupului E.ON SE, Leonhard Birnbaum, este CSO-ul nostru 
din aprilie 2021.

Consiliul de Sustenabilitate al Grupului E.ON SE, format din CEO și opt 
Vicepreședinți principali/ Senior Vice-Presidents (SVP), a fost reorganizat la 
începutul anului 2020 pentru a integra în continuare sustenabilitatea în companie. 
Au fost adăugate câteva funcțiuni SVP ale căror domenii de responsabilitate 
au în prezent cel mai mare impact asupra performanței de sustenabilitate 
a întregului Grup E.ON, cu scopul de a face consiliul mai agil. Componența 
consiliului va fi revizuită anual. Consiliul de Sustenabilitate raportează Consiliului 
de Administrație de două ori pe an și face recomandări cu privire la problemele 
de sustenabilitate, care în 2021 au inclus agenda și rezultatele COP26. Țintele, 
structurile organizaționale și măsurile asumate încorporează în mod sistematic 
sustenabilitatea în companie ca o componentă cheie a strategiei Grupului E.ON 
SE. Consiliul interacționează, de asemenea, cu părțile interesate externe și ne 
ajută să stabilim parteneriate. Revizuirea strategiei Grupului E.ON se numără 
printre aspectele cheie discutate în Consiliu pe parcursul anului 2021, aducând în 
prim plan sustenabilitatea activităților noastre.
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Valorile noastre
Preocuparea constantă în promovarea principiilor de conformitate este prezentă în 
demersurile și activitățile specializate ale departamentului de resort. Astfel, prin măsuri 
agreate cu managementul de la nivelul Grupului E.ON, sunt luate măsuri constante în 
direcția constientizării tuturor angajaților cu privire la regulile și principiile de etică și 
integritate de la nivelul organizației. Acestea includ printre altele sesiuni de instruire/ 
discuții online (ex. training-uri, discuții de onboarding, exit interviews etc.), mesaje 
dedicate pe subiecte specifice transmise fie pe intranet, fie prin e-mail. Relațiile cu terții 
sunt guvernate de principiile de conformitate definite la nivelul Codului de Conduită 
intern, precum și al anexelor aferente.

Managementul de top confirmă, anual, prin semnarea unei declarații, faptul că 
activitățile companiilor s-au desfășurat în considerarea principiilor și regulilor interne 
care se referă la legalitate și conformitate.

Principiile și valorile E.ON sunt unanim dezvoltate, aprobate și respectiv expuse și 
asumate la nivelul tuturor entităților ce aparțin de Grupul E.ON prin Codul de Conduită, 
respectiv prin Regulamentele interne.

Parcurgerea și diseminarea regulilor aplicabile se face prin mijloacele acreditate de 
legislația muncii/ managementul calității. Totodată, managementul de top/ de linie 
relevant își asumă sub semnătură, faptul că activitatea companiilor s-a înscris în 
cadrul impus de către legislația națională/ internațională, respectiv de cadrul intern de 
reglementare.

Valorile noastre, care ne motivează și cu care fiecare dintre noi avem, într-un fel sau altul, 
puncte comune, reprezintă, de fapt, identitatea organizației E.ON.

Punem clientul pe primul loc.
Împreună, continuăm să oferim clienților experiențe plăcute și inedite. Și asta 
pentru că în continuare îi ascultăm, le anticipăm nevoile, ne ținem de promisiuni și 
dezvoltăm soluții inteligente, care ne ajută să clădim o lume sustenabilă a energiei.

Suntem mai buni împreună.
Împreună suntem mai puternici, facem lucrurile mai bine, pentru că știm să 
cooperăm și să fim empatici, pentru că suntem perseverenți și dăm tot ce-i mai 
bun din noi pentru a fi echilibrați. Dacă lucrăm și acționăm ca o echipă, avem un 
potențial nelimitat și obținem rezultate frumoase.

Ne respectăm promisiunile.
A respecta o promisiune este parte din conduita noastră de zi cu zi, ca indivizi. Să-ți 
ții o promisiune înseamnă să faci ceea ce spui și să răspunzi de propriile acțiuni. Iar 
în calitate de angajați ai E.ON, noi facem asta, reprezentăm compania și contribuim 
la rezultatele acesteia. Ne place să ducem la bun sfârșit planurile și să livrăm 
calitate clienților. 

Explorăm noi oportunități.
Credem că e mereu oportun să schimbăm lucrurile în mai bine și să încercăm tot 
timpul să-i inspirăm pe cei din jur, prin vorbe sau fapte. Ne provocăm permanent 
între noi, testăm idei, îndrăznim și încercăm. Dintr-o idee măruntă, se nasc alte 
idei și totul poate duce la ceva foarte mare. Considerăm că nimic nu este greșit, iar 
oportunitățile pot exista acolo unde nici nu ne-am aștepta, mai ales că în ziua de 
astăzi avem la îndemână atâtea unelte, de care ne putem folosi.

Suntem atenți unii cu ceilalți.
Avem oameni talentați în companie și și ne dezvoltăm continuu, pentru noi înșine, 
pentru a deveni din ce în ce mai buni. Așa ne putem modela și mai mult și îi motivăm 
și pe cei din jur să-și dorească să realizeze și mai multe. Astfel, avem grijă de noi, 
dar și de ceilalți și, împreună, ne bucurăm de un succes obținut prin deschidere, 
empatie, creativitate și transparență.
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Etica și conformitatea
E.ON și-a asumat responsabilitatea de a-și consolida afacerile pe premise de legalitate și 
moralitate. În acest sens, a definit un mediu organizațional propice pentru prevenirea și 
combaterea practicilor ilegale/ imorale prin crearea diferitor structuri care contribuie în 
mod activ, atât în mod individual, cât și prin colaborare constructivă pentru prevenirea și 
combaterea situațiilor de neconformitate.

• Protecția datelor
• Securitatea informațiilor
• Conformitate
• Audit/ Investigații
• Juridic

Responsabilitatea generală aferentă zonei de consiliere pe probleme de etică și 
integritate este asumată de către departamentul de conformitate. Cu toate acestea, 
pentru nuanțări și analize încrucișate, departamentul în cauză interacționează și cu alte 
structuri interne relevante.

Mijloacele de promovare a mecanismelor de consiliere și raportare se realizează prin 
multiple metode, de la postere și flyere distribuite în companie, la mesaje informative de 
reamintire, articole specifice pe intranet-ul organizației, sesiuni de onboarding și sesiuni 
dedicate, etc.; de asemenea, partenerii de afaceri sunt instruiți cu privire la aceste 
mecanisme.

Orice sesizare este tratată cu seriozitate și echidistanță, fără a recurge la măsuri punitive 
față de persoanele care, de bună credință, fac sesizări. Prin intermediul instrumentelor 
de raportare și/ sau de solicitare suport, puse la dispoziție de către organizație și 
disponibile 24/7 tuturor angajaților și partenerilor noștri, aceștia pot solicita consiliere 
și pot semnala diferite aspecte care îi îngrijorează în mod anonim, sub garanția 
confidențialității. Canalele de raportare, promovate atât la nivel intern, cât și la nivel 
extern prin clauze specifice în contractele semnate cu partenerii, disponibile sunt:

• email: compliance@delgaz-grid.ro/ compliance@eon-romania.ro;
• telefon: +40371.700.157 (cu opțiune de anonimizare, la alegere);
• platforma online a avertizorului de integritate, disponibilă 24/7: https://eon-wb.

compliancesolutions.com (cu opțiune de anonimizare, la alegere);
• pentru fraude împotriva companiei, acestea pot fi semnalate utilizând adresa de 

e-mail raporteazafrauda@eon-romania.ro
 

Raportările realizate pe canalele de raportare dezvoltate de Grupul E.ON sunt preluate în 
mod direct și tratate de către structura organizațională responsabilă de conformitate cu 
sprijinul departamentelor relevante.

Sesizările transmise prin intermediul canalelor anonimizate sunt preluate prin platforma 
avertizorului de integritate pusă la dispoziție de un partener extern și direcționate către 
structura de conformitate de Grupului E.ON SE. Ulterior, acestea sunt redirecționate 
către structura de conformitate locală care, în funcție de impact, solicită suportul 
entităților locale cu competențe (Juridic/ Audit/Investigații/ HR Legal).

În funcție de rezultatul cercetărilor și de impactul asociat, măsurile sunt luate de îndată.

Independența mecanismelor de consiliere este asigurată și prevăzută în cadrul politicii 
de conformitate, respectiv a mijloacelor de raportare directă către funcția similară de 
la nivel de Grup E.ON SE. Considerând arhitectura atribuită funcției de conformitate 
de către managementul structurii de la nivelul întregului Grup E.ON, putem aprecia că 
mecanismele implementate pot fi considerate independente de structurile E.ON din 
România.

Specificații referitoare la represalii sunt replicate în documentele de conștientizare puse 
la dispoziția angajaților. Pentru moment nu există implementate mijloace specifice de 
monitorizare / cuantificare a nivelului de satisfacție. Cu toate acestea, indicele intern 
Pulse Check, rezultat al unui sondaj în rândul angajaților, apreciază demersurile asociate 
conceptelor de reacție la neconformității/ reticența față de represalii cu o evaluare 
pozitivă (4,6 din 5,0).

Pe parcursul anului 2021 au fost 210 interacțiuni cu structura de 
conformitate, aceasta oferind consilierea vizată în procent de 100%.
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Lupta împotriva corupției
Ne dorim să menținem un nivel foarte ridicat de încredere din partea tuturor părților noastre 
interesate, iar pentru aceasta rămânem angajați să combatem corupția în toate formele ei 
și sprijinim eforturile naționale și internaționale îndreptate împotriva acesteia, inclusiv prin 
aderarea noastră la UN Global Compact. Considerăm că a avea o cultură organizațională care 
îmbrățișează integritatea și conformitatea este, prin urmare, esențială pentru E.ON.

Consiliul de Administrație al E.ON are responsabilitatea supremă de a se asigura că E.ON își 
desfășoară activitatea în mod legal și se abține în orice moment de la practici ilegale în atingerea 
obiectivelor sale de afaceri. În acest scop, a înființat o funcție de conformitate, a cărei sarcină 
este de a preveni, detecta și răspunde abaterilor corporative.

Grupul E.ON România are un sistem de management al conformității (CMS) pentru a reduce 
riscul încălcărilor conformității. CMS se bazează pe o serie de practici bine cunoscute, inclusiv 
promovarea unei culturi de conformitate. Aceasta include un angajament activ față de obiectivele 
de conformitate, identificarea și analiza riscurilor de conformitate precum și proiectarea unui 
program de conformitate adecvat pentru riscurile analizate.

Comunicarea și instruirile despre politicile și procedurile anti-corupție, ca și în anii anteriori, 
s-au realizat la nivelul întregul Grup E.ON, vizând atât angajații, cât și personalul din conducerea 
organizației. Modulul de eLearning Cod de conduită este parcurs de toți angajații în mod regulat 
încă din anul 2010; acest modul a fost actualizat pe parcursul anului 2021, incluzând o declarație 
a noului CEO al întregului Grup E.ON care subliniază importanța Codului. Angajații din unitățile 
fără acces la internet primesc această instruire în format offline.

De asemenea, noii angajați trebuie să completeze un modul dedicat acestora, care cuprinde și 
modulul Codul de conduită. Prin aceasta, noii angajați sunt familiarizați cu regulile companiei și 
cunosc pe cine să contacteze dacă au întrebări sau se simt nesiguri cu privire la o decizie. În plus, 
noii manageri de linie primesc cursuri de integritate care le evidențiază rolul de model în cultura 
de conformitate a E.ON.

Tuturor angajaților și partenerilor noștri de afaceri le-au fost comunicate politicile și procedurile 
anti-corupție ale Grupului E.ON și toți angajații noștri au beneficiat de instruire anti-corupție.

Pentru a identifica și evalua operațiunile noastre care ar putea fi expuse riscului de corupție 
folosim o varietate de instrumente și metode, de la chestionare până la interviuri personale cu 
persoanele aflate în funcții de conducere. Astfel de evaluări ale riscului de corupție se desfășoară 
anual. Pe baza rezultatelor, determinăm dacă și ce măsuri specifice trebuie luate pentru a aborda 
în mod corespunzător orice (noi) riscuri identificate. În anul 2021, aproximativ 200 de operațiuni 
(95%) au fost evaluate pentru determinarea riscurilor asociate corupției.

Suntem mândri să raportăm, pentru ultimii 3 ani, 0 incidente de corupție confirmate.

Prin conduita noastră susținem competiția corectă așa încât, în aceeași perioadă, 
putem raporta 0 acțiuni în instanță cu privire la comportamentul anticoncurențial, 
antitrust și monopol.

În ciuda eforturilor noastre de a menține un comportament exemplar în piață pe toate 
segmentele afacerilor E.ON, ca efect al unei investigații declanșate în anul 2018 și finalizată în 
cursul anului 2021, Grupul E.ON a primit o amendă ce privește serviciile de verificări și revizii a 
instalațiilor de utilizare a gazelor naturale furnizate în aria de distribuție a Delgaz Grid S.A..
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Protecția datelor
Codul de Conduită al Grupului E.ON este coloana vertebrală a valorilor noastre; acest 
document descrie ceea ce este important pentru noi în cadrul E.ON și sprijină angajații 
în luarea deciziilor curente, chiar dacă acest lucru ar putea însemna ratarea unor 
obiective, generând costuri suplimentare sau să se refuze executarea unei instrucțiuni. 
Directivele pentru Angajați oferă detalii suplimentare cu privire la subiectele 
relevante.

În cadrul E.ON acordăm o atenție sporită prelucrării legale și confidențiale a 
informațiilor clienților, a partenerilor și a angajaților noștri, în conformitate cu 
Regulamentul General de Protecție a Datelor – GDPR. Pentru aria specifică protecției 
datelor, suplimentar și în concordată cu exigențele Directivei pentru angajați (PG-
04), a fost adaptat și implementat un sistem de management al protecției datelor 
(Data Protection Management System – DPMS) ce definește responsabilități, descrie 
procesele relevante și devoltă măsuri de reducere a expunerilor din zone sensibile.

DPMS are scopul de a oferi o abordare structurată și coordonată a protecției datelor, 
precum și pentru asigurarea unui nivel uniform de protecție a datelor în cadrul E.ON. 
În plus, prin DPMS regulile interne privind protecția datelor, măsurile de implementare 
a GDPR și a alte legi naționale privind Protecția Datelor, sunt transparentizate față de 
toți angajații, în mod inteligibil si concis.

Prezentare generală a sistemului de management al protecției datelor - DPMS

Pentru a proteja activele informaționale, am introdus Standarde de Securitate a 
Informațiilor, care reprezintă regulile de securitate cibernetică pentru companiile E.ON 
și care sunt revizuite în permanență pentru a ne asigura că acestea sunt actualizate 
și reflectă modificările aduse cerințelor ISO 2700x, standard recunoscut la nivel 
internațional pentru securitatea informațiilor.

Departamentul Protecția datelor/ Securitatea Informațiilor/ Conformitate și-a asumat 
un rol activ în sensul oferirii suportului necesar pentru conformarea cu exigențele 
impuse de legislația locală și internațională pentru ariile de responsabilitate, în 
considerarea politicilor relevante aplicabile la nivelul întregului Grup E.ON (FP-04, 
FP-10 și FP-28).

Obiectivele specifice ariilor indicate au urmat planurile de actiune bianuale stabilite la 
nivelul Grupului E.ON SE, ce au avut atât componente imperative, cât și elemente ce 
au putut fi adaptate specificului local în sensul unei implementări efective.
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Astfel, în ceea ce privește obiectivele sistemului de management al conformității 
(Compliance Management System – CMS), focusul principal a fost pe ariile ce necesitau 
suport concret și personalizat pe următoarele tipologii de problematici:

• Rol – definirea responsabililor în vederea schimbării percepției referitoare la 
Conformitate;

• Cultură – promovarea unui mediu organizațional care să favorizeze, să încurajeze și 
să crească vizibilitatea subiectelor de conformitate;

• Riscuri – evaluări pentru detectarea comportamentului necorespunzător/ Analiza 
tiparelor de neconformitate;

• Politici, procese și sisteme;
• Organizare/ Structură – definirea responsabilităților și a liniilor de raportare / 

posibilitatea de a realiza schimburi de experiență și/ sau de formare pentru membrii 
funcției de conformitate, atât în interiorul, cât și în afara companiei;

• Training și Comunicare – subiectele de Conformitate trebuie să fie comunicate în 
mod corespunzător în cadrul organizației, între directori, angajați, membrii funcției 
de conformitate și, de asemenea, părțile interesate externe;

• Monitorizare și investigare – include procese automatizate, cum ar fi controale, 
precum și obligații de raportare, schimburi și cooperări periodice și ad-hoc, precum și 
acțiuni de lessons learned din investigațiile și cazurile anterioare.

Sub aspectul ariilor ce gestionează protecția datelor și securitatea informațiilor, 
obiectivele specifice DPMS au fost abordate prin măsuri specifice și rezumate într-un 
un plan de activitate pentru anul 2021 (Data protection RoadMap).

Principalele obiective ale Sistemului de management al protecției datelor sunt:

• Legalitate – asigurarea faptului că prelucrarea datelor cu caracter personal se 
desfășoară într-un cadru legal și că sunt protejate drepturile persoanelor vizate;

• Limitarea scopului – datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv pentru un 
scop specific, predeterminat;

• Minimizarea datelor – prelucrarea datelor cu caracter personal are loc numai în 
măsura în care este necesară;

• Securitatea datelor – protejarea datelor cu caracter personal împotriva accesului 
neautorizat sau a prelucrării ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării 
acestora;

• Transparență (orientată în extern) – furnizarea de informații persoanelor afectate 
(persoanele vizate) despre datele lor personale și prelucrarea acestora;

• Transparență (orientată în intern) – furnizarea de informații cu privire la măsurile 
generale de protecție a datelor în cadrul E.ON;

• Responsabilitate și control – îndeplinirea obligației de documentare a măsurilor de 
protecție a datelor și auditarea implementării;

• Îmbunătățire – rafinarea continuă a protecției datelor în cadrul E.ON.
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Totodată, ne străduim să asigurăm și să menținem confidențialitatea, disponibilitatea și 
integritatea activelor informaționale ale companiilor Grupului E.ON din România. Acest 
lucru include monitorizarea infrastructurii IT/ OT, a vulnerabilităților și a amenințărilor, 
precum și detectarea și reacția la evenimente de securitate, cum ar fi atacurile 
cibernetice.

În acțiunile noastre aplicăm cele mai bune practici de securitate pentru:

• Protejarea companiilor E.ON împotriva amenințărilor interne și externe legate de 
securitatea informațiilor;

• Identificarea, înțelegerea și gestionarea riscurilor și neconformităților legate de 
securitatea informațiilor;

• Educarea și sprijinirea business-ului în luarea deciziilor bazate pe riscuri;
• Identificarea evenimentelor care ar putea afecta în mod negativ activele 

informaționale cheie sau procesele comerciale cheie;
• Reacția la evenimentele și amenințările identificate care au sau ar putea avea un 

impact negativ asupra activelor informaționale ale companiilor E.ON.

Demersurile preventive/ de conștientizare aferente zonelor de protecția datelor, 
securitatea informațiilor și conformitate sunt constant evaluate și monitorizate de către 
structurile specializate ale grupului E.ON SE (Audit intern) și/ sau auditori externi, în 
considerarea responsabilităților setate de politicile funcțiilor (FP-04, FP-10 și FP-28).

Urmare a riscurilor identificate prin analizarea indicatorilor specifici, o serie de măsuri 
de compensare au fost întreprinse în scopul diminuării riscurilor operaționale:

• Inițierea proiectului de schimbare culturală #Right.ON – program de conștientizare 
pentru a evidenția importanța respectării regulilor în fiecare arie de activitate. Numai 
prin implicarea fiecăruia dintre noi, regulile pot deveni o componentă și mai solidă a 
culturii noastre organizaționale;

• Mesaje de conștientizare transmise către angajații digitali referitoare la problematici 
de interes (sub egida #Right.ON):

	{ Hărțuire la locul de muncă
	{ Evitarea conflictelor de interese
	{ Fraude/ Neconformități – studii de caz
	{ Corupție
	{ Oferirea și acceptare de cadouri și beneficii
	{ Reguli de conduită în telemuncă

• Onboarding – Definirea și adaptarea procesului de inducție a noilor angajați, cu 
sublinierea riscurilor și responsabilităților pe zonele de protecția datelor, securitate 
cibernetică și conformitate;

• Sesiuni dedicate ariilor cu expunere pe problematici generale de conformitate 
(ex. etică/ ”de ce oamenii buni fac lucruri rele”), respectiv pe chestiuni specifice – 
concurență, unbundling;

• Sesiuni de evaluare a riscurilor de conformitate și evaluare a controalelor aferente 
proceselor esențiale – ICS;

• Training-uri dedicate pe subiecte asociate protecției datelor și securității cibernetice:
	{ Introducere în OneDrive
	{ Protejarea fișierelor Microsoft Office împotriva accesului neautorizat
	{ Cyber Security&Data Protection
	{ Securitate Cibernetică în OT
	{ Identificare atacuri de phishing
	{ Proces de Clasificare și auditare;

• Implementarea noilor soluții anonimizate de sesizare a neconformităților 
(Whistleblower hotline/ platforma on-line) și popularizarea acestora către angajații 
digitali (mass-mail/ articole intranet);
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• Flyere dedicate angajaților non-digitali ce conțineau datele de contact ale soluțiilor de 
sesizare anonimizate (aprox. 2.400);

• E-Learning-uri dedicate
	{ Codului de Conduită
	{ Recunoașterea și evitarea atacurilor de tip phishing
	{ Drepturile Omului, Securitatea Cibernetică și Protecția Datelor;

• Exit-interviews – continuarea eforturilor de consultare a angajaților care au părăsit 
compania cu scopul de a identifica riscuri suplimentare din zona de conformitate.

În anul 2021 am implementat o nouă serie de măsuri pentru a asigura securitatea datelor și 
pentru a consolida gradul de conștientizare în cadrul organizației. Măsurile necesare pentru 
a ne conforma cu GDPR în ceea ce privește relația cu partenerii de afaceri, clienții și alte părți 
relevante, au inclus, printre altele:

• amendarea contractelor comerciale cu anexe de protecție a datelor;
• actualizarea registrului prelucrărilor de date cu caracter personal;
• revizuirea procesului de gestionare a încălcărilor de securitate a datelor precum și a celui de 

analiză a riscurilor din prisma protecției datelor;
• cartografierea transferurilor de date către țări din afara UE;
• evaluarea nivelului de garanții pentru protejarea datelor cu caracter personal și, dacă a fost 

necesar, s-au pus în aplicare măsuri de securitate suplimentare;
• actualizarea strategiei de securitate cibernetică și dezvoltarea unui plan de activități pentru 

implementarea acesteia. Astfel, au fost susținute sesiuni de conștientizare cu angajații, s-a 
revizuit procesul de gestionare a accesului la aplicațiile informatice și de securitate în mediul 
cloud;

• simulări de phishing și workshop-uri interne cum ar fi demonstrații live de hacking pentru a-i 
familiariza pe angajații noștri cu privire la riscurile de securitate cibernetică și cu obligația lor 
de a păstra informațiile confidențiale ale companiei în siguranță;

• îmbunătățirea tool-ului “Classify”, instrumentul nostru de clasificare a documentelor, pentru 
a le permite angajaților noștri să trateze informațiile în mod corespunzător.

În plus, am continuat campania Human Firewall, subliniind rolul crucial al angajaților noștri în 
sistemul nostru de apărare cibernetică și au fost efectuate teste de penetrare pentru servicii 
esențiale, pentru a ne întări și mai mult aplicațiile și serviciile împotriva atacurilor cibernetice.

Pe parcursul anului 2021, eforturile realizate la nivelul Grupului E.ON România au determinat 
inexistența unor plângeri sau sesizări către Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor și 
care să necesite transmiterea de răspunsuri sau clarificări privind încălcarea confidențialității 
clienților/ angajaților. De asemenea, Grupul nu a înregistrat sancțiuni/ amenzi din partea 
Autorității de supraveghere. La nivelul anului 2021 au avut loc 8 incidente de scurgeri, furturi 
sau pierderi de date ale clienților, însă acestea nu au avut un impact semnificativ asupra vieții 
private a persoanelor vizate și nu au necesitat înștiințarea Autorității; în plus, nu au existat 
elemente cu impact considerabil asupra proceselor de afaceri. Numărul evenimentelor produse 
în ultimul an a crescut cu 2 incidente față de anul anterior, însă rămâne cu 33% mai mic față de 
nivelul anului 2019, respectiv cu 66% mai mic comparativ cu nivelul anului 2018. Comitetul 
director al companiilor E.ON România este informat în mod periodic și regulat despre aspectele 
ce țin de protecția datelor și managementul datelor prin intermediul unor raportări sau 
prezentări specifice.
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Digitalizarea 
serviciilor E.ON

O componentă importantă pentru transformarea afacerilor Grupului E.ON în scopul 
de a oferi servicii mai bune, mai rapid, pentru clienții noștri, este reprezentată de 
angajamentul nostru pentru utilizarea tehnologiilor digitale. Cu impact transversal 
asupra afacerii noastre, digitalizarea ne susține ambiția de a fi lideri în tranziția 
energetică, transformarea modelului nostru de afaceri oferindu-ne noi oportunități 
de generare de valoare pentru clienții noștri, implicit pentru creșterea veniturilor.

Profităm de digitalizare pentru a opera rețelele și mai eficient și, în același timp, 
pentru a gestiona cât mai prompt ponderea tot mai mare a energiilor regenerabile.
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Digitalizarea Delgaz Grid

Portalul delgaz.ro
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Digitalizarea serviciilor E.ON

1. Creșterea gradului de prelucrare a comenzilor digitale (prin 
aplicația FSMS) cu 12,5%
• în anul 2021 au fost prelucrate 1.684.215 comenzi în 

sistem vs. 1.496.899 comenzi prelucrate în sistem în 
anul 2020 (creștere de 12,5% în 2021 vs. 2020)

2. Implementarea soluției de printare în teren și pentru aria de 
gaz (35 imprimante) și extinderea soluției de printare pentru 
electricitate cu 90 imprimante

Imprimante mobile în uz 2020 2021

Electricitate Electricitate Gaz

35 125 30

3. Digitalizarea 100% a raportării pentru activitatea de 
detectare a scurgerilor de gaze naturale prin implementarea 
soluției de extragere, centralizare și arhivare a rapoartelor 
generate în aplicațiile locale de detectare, și prezentarea 
acestora către șefii de FAS printr-o soluție de web access

4. Migrarea întregului parc de tablete utilizate în FSMS (1.695 
device-uri) la Windows 10, 100% remote, reducând inputul 
utilizatorului la o simplă apăsare de buton și fără a afecta 
activitatea acestuia

5. Dezvoltarea în cadrul aplicației FSMS a unui modul dedicat 
terților (subcontractori) pentru activitățile de înlocuire 
a contoarelor de energie electrică, pentru digitalizarea 
activității acestora

6. Implementarea soluției de Comunicare internă pe tabletele 
utilizate de personalul din teren, pentru a oferi acestora 
accesul la informațiile publicate de către departamentul 
Comunicare Internă

7. Implementarea soluței de E-learning pentru tabletele din 
aria de gaz, unde colegii pot accesa video-tutoriale cu 
pașii pe care trebuie să îi parcurgă în aplicație în funcție de 
situațiile întâlnite în teren

8. Actualizarea formularelor digitale pentru activitatea de 
detectare, Fișă Defect și a BVGM (gaz) în aplicația mobilă 
FSMS

9. Implementarea functionalității de programare a clienților și 
alerte în aplicația FSMS

1. Digitalizarea fluxurilor pentru procesarea solicitărilor pentru 
Furnizori:
• Prin portal sunt tratate, pe procese individuale și în masă 

(bulk), 9 tipuri de solicitări de Management al contractelor 
de distribuție, atât a gazelor naturale, cât și a energiei 
electrice, respectiv a 2 tipuri de solicitări de Convenții de 
consum a energiei electrice

	{ 195.000 locuri de consum procesate în 2021 prin 
portal în baza solicitărilor depuse de furnizori pentru 
Managementul contractelor de distribuție (creștere 
262% în perioada iulie – decembrie 2021, față de 
aceeași perioadă a anului anterior)

• Integrarea business to business pentru preluarea automată 
a solicitărilor de Management de contracte de distribuție 
din partea Furnizorilor

2. Funcționalitatea expusă Operatorilor Economici pentru 
înregistrarea fișelor de revizii și verificări (în 2021 au fost 
înregistrate prin Portal 117.000 fișe de revizii și verificări; 
creștere de 119% în 2021 vs. 2020)

3. Lansarea aplicației mobile pentru înregistrarea fișelor de 
revizii și verificări pentru Operatorii economici

4. Lansarea functionalității pentru efectuarea de programări 
on-line pentru înlocuirea periodică a contoarelor, înlocuirea 
contoarelor defecte sau pentru citirea contorului de către 
reprezentanții Delgaz Grid; în primele 5 luni de la lansarea 
functionalității au fost efectuate on-line aproximativ 15.000 
de programări

5. Lansarea functionalității de preluare Reclamații/sesizări/
solicitări on-line prin intermediul Portalului

6. Creșterea popularității funcționalităților implementate în 
portal pe zona de întreruperi energie electrică:
• Anunțarea deranjamentelor prin intermediul portalului 

– 5.100 de clienți au folosit această funcționalitate în 
2021 față de aproximativ 1.700 în 2020 (creștere grad de 
utilizare a functionalității de 200% în 2021 vs. 2020)

• Abonarea la notificările despre întreruperile programate de 
energie electrică – aproximativ 1.050 clienți s-au abonat 
la aceste notificări în anul 2021 față de 525 în anul 2020 
(creștere de 100% în 2021 vs. 2020)

7. Implementarea standardelor de securitate primite de la 
Grupul E.ON SE, aferente aplicațiilor cu orientare spre clienți

Aplicația mobilă FSMS a Delgaz Grid

Pentru FS (Field Services), în 2021 am obținut următoarele rezultate:
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Două dintre proiectele de digitalizare a Delgaz Grid au 
fost premiate la Energy CEO Forum & Awards Gala 2022. 
Proiectul CARMEN, realizat de compania Delgaz Grid în 
parteneriat cu Transelectrica, a primit Premiul Special al 
Juriului, în vreme ce proiectul Imobot a fost recompensat 
cu Premiul pentru Inovație în Energie în cadrul Energy 
CEO Forum & Awards Gala 2022, eveniment organizat la 
București, de publicația The Diplomat.

Premiul Special al Juriului a ajuns la Delgaz Grid și 
Transelectrica pentru un proiect considerat „milestone” 
în industria energetică: CARMEN. Proiectul în valoare de 
150 de milioane de euro, al cărui scop este de a îmbunătăți 
infrastructura din România, urmează să fie implementat pe o 
perioadă de șase ani, iar cererea de finanțare va fi depusă în a 
doua jumătate a anului 2022. 

De asemenea, Delgaz Grid a primit și Premiul pentru Inovație 
în Energie pentru proiectul Imobot, care reduce durata de 
racordare pentru clienții din ansambluri rezidențiale cu circa 
30 de zile. Pentru fiecare cerere în parte se economisesc 
aproximativ 45 de minute de operare manuală, ceea ce 
înseamnă 7.500 de ore de muncă pe an. 

Companiile Delgaz Grid și E.ON România au fost finaliste 
la categoriile Customer Centric Energy Company of The 
Year, Energy Efficiency Program of The Year și Best Digital 
Transformation Program of The Year.

Cuprins
Înapoi

Digitalizarea serviciilor E.ON

Digitalizarea E.ON Energie România
Prin dezvoltările continue în zona on-line, microservicii, SAP și CRM, în 2021 am obținut următoarele rezultate:

+30% 
creștere
dintr-un total de 
1.100.000

255.000
conturi noi Myline

2021

2020

+28% 
creștere
dintr-un total de 
1.150.000

250.000
activări facturi electronice

2021

2020

+55% 
creștere
(medie lunară)

700.000 transmiteri
index autocitit prin Myline

2021

2020

+203% 
creștere

>5,7 milioane tranzacții
plăți efectuate online

2021

2020
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În ecosistemul aplicațiilor interne și a automatizării proceselor 
operaționale, în cursul anului 2021 s-au realizat următoarele:

a. Am rulat survey-ul de Digital Literacy, primul chestionar din 
Grupul E.ON care măsoară gradul de digitalizare a angajaților. 
Acest sondaj ne-a ajutat să identificăm cateva repere pentru 
workshopuri și sesiuni de training. Inițiativa vizează ambele 
segmente, atât CS, cât și EN

b. La nivel de DATA, am adus îmbunătățiri continue, atât în ceea 
ce privește acuratețea datelor (Data Sanity), cât și modul lor 
de stocare și folosire. Suplimentar, am dezvoltat rapoarte 
noi care reflectă activitatea din on-line pentru a facilitata 
acțiunile rapide și corecte.

c. Am implementat un robot nou de tip RPA pentru 
simplificarea activității colegilor din operațional în 
ceea ce privește activitatea standardizată și repetitivă 
(managementul creanțelor)

d. Folosind tehnologii accesibile de automatizare pe Microsoft 
Excel, am atins prin automatizare procese din ariile 
contractare, facturare, HR, creanțe, back-office contractare 
și post-contractare

e. În zona de HR au fost dezvoltate aplicații interne noi (pontaje, 
sistem de acordare a bonusurilor, evaluare, decontare bilete 
de odihnă și tratament), având 2 obiective clare:
• Simplificarea procesului și automatizarea lui într-o formă 

cât mai avansată (flux de aprobare, rapoarte, log-uri)
• Reducerea către 0 a hârtiei tiparite în aceste procese 

surprinse în inițiativa noastră numită Paperless

Principale dezvoltări realizate în 2021

Cuprins
Înapoi

1. Dezvoltarea interacțiunii 100% digitale pentru contractarea 
de produse și servicii online, prin intermediul site-ului eon.
ro. Scopul inițiativei a fost de a automatiza procesul de 
contractare a produselor de energie pentru clienții casnici. 
Automatizarea acoperă întregul proces, începând cu crearea 
lead-ului pe platforma eon.ro, integrarea cu fluxurile de 
vânzare din CRM, până la facturarea produselor în SAP ISU. 
La începutul procesului, datele de identificare ale clienților 
sunt preluate folosind tehnologia OCR, Optical Character 
Recognition, iar mai apoi un robot RPA (Robotic Process 
Automation) este folosit pentru a transmite informațiile 
necesare contractării operatorilor de distribuție și furnizare. 
Procesul se finalizează cu transmiterea contractului încheiat 
pe e-mail-ul clientului, în mod automat. Nicio filă de hârtie 
nu e tiparită în proces, iar datele pe care le stocăm în cadrul 
procesului sunt minime, contribuind astfel la scăderea 
amprentei de carbon.

2. Îmbunătățirea aplicației mobile la o formă mai prietenoasă cu 
utilizatorul și cu informații mai vaste

3. Îmbunătățirea MyOffice (terminalele din E.ON Shops) într-o 
formă mai accesibilă

4. Continuarea dezvoltării Chatbot-ului comercial pe web site-
ul eon.ro prin adăugarea de noi funcționalități pentru a putea 
susține printr-un nou canal, fluxul de solicitări din partea 
clienților și transferul de pe canalele asistate pe cele de self-
service

5. e-mail Dispatching - Pentru e-mailurile sosite pe canalele de 
Comunicare cu clienții, am dezvoltat o automatizare bazată 
pe tehnologii OCR și ML (Machine Learning) cu ajutorul 
căreia solicitările clienților sunt interpretate și distribuite 
către departamentul/ entitatea din business corespunzătoare

6. Digital Onboarding (Paperless Contracting) - Prin această 
implementare ne dorim să creăm posibilitatea identificării 
clienților pe baza scanării actelor de identitate în Shop-uri, 
prezentarea contractelor și a ofertelor pe tablete către clienții 
din Shop-uri, semnarea digitală a contractelor de furnizare 
și a celor de servicii și distribuirea lor direct pe e-mail-ul 
clientului, stocarea în mediu electronic a copiei aparținând 
E.ON. Practic, am instalat pe masa fiecărui agent din Shop-
uri o tabletă cu capabilități de scanare a documentelor 
necesare contractării; acestea sunt ulterior trecute prin OCR, 
nemaifiind necesară copierea documentelor. Tableta oferă și 
posibilitatea semnării contractelor încheiate în E.ON Shops. 
O copie a contractului se transmite clientului pe e-mail. La 
cerere, dosarul poate fi tipărit, însa cel puțin copia E.ON nu 
mai este tiparită. Estimăm că prin acest proiect am reușit 
reducerea cu peste 50% a consumurilor de hârtie necesar 
anterior în procesul de contractare.
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Imobot – și timpul de racordare la rețeaua de electricitate se reduce cu cel 
puțin 30 de zile

Primul robot software, dezvoltat pentru Delgaz Grid – segmentul de distribuție – și botezat Imobot, 
se ocupă de procesul de acces la rețeaua de electricitate, mai exact de solicitările care vin de la 
clienții business, respectiv dezvoltatorii de ansambluri rezidențiale. Imediat după înregistrarea 
cererilor de către colegii din Departamentul Acces Rețea Electricitate și verificarea documentelor 
necesare acestui proces, robotul preia munca. El emite automat avizul tehnic de racordare, 
elaborează și personalizează contractul de racordare și eliberează certificatul de racordare. Cum 
face toate acestea? Pur și simplu înlocuiește munca omului și lucrează direct în sistemul SAP IS-U.

Cuprins
Înapoi

Cu ce ne ajută Imobot?

În fiecare an, Delgaz Grid înregistrează, în medie, 10.000 de cereri de racordare, pentru 
aria de electricitate. Cu ajutorul Imobot, pentru fiecare cerere în parte, colegii noștri 
sunt degrevați o parte din timp, aproximativ 45 de minute. Este un timp câștigat, pe 
care acum îl alocă altor activități, nemaifiind necesară completarea manuală a unor 
documente, pe care acum robotul le emite singur.

Prin integrarea Imobot în procesele noastre, sunt obținute beneficii 
atât pentru angajați, cât și pentru clienți. De exemplu, dacă 
este vorba de construcția unui ansamblu de blocuri într-un oraș 
mare, pentru un dezvoltator timpul contează enorm. Astfel, cu 
ajutorul Imobot, timpul de racordare, se reduce cu 30 de zile.

O echipă îndrăzneață, mixtă, formată din ingineri și IT-iști și-au asumat ideea de a-i da 
naștere lui Imobot în mai puțin de un an. Și au reușit în circa 3 luni și jumătate, trecând 
prin toate fazele, de la analiza procesului, stabilirea unor indicatori de performanță, 
evaluarea riscurilor, crearea algoritmilor pentru automatizare, sesiuni de testare și 
demonstrative, când Imobot a fost gata de lansare.

Despre soluția software BluePrism, din spatele Imobot

Automatizarea proceselor și digitalizarea lor sunt o prioritate în Delgaz Grid, iar 
implementarea de roboți software, folosind BluePrism, este una dintre modalitățile cele 
mai rapide prin care se pot realiza astfel de proiecte. În compania noastră de distribuție 
au fost implementate și în trecut soluții de automatizare a activităților repetitive, dar 
aceasta este prima bazată pe solutia de Robotics Process Automation (RPA), adoptată 
de Grupul EON, respectiv soluția BluePrism. Însă la nivelul Grupului E.ON România, nu 
este prima implementare de acest gen, avem roboți, bazați pe această tehnologie, care 
funcționează cu succes și în cadrul E.ON Energie România.

Rezultatele obținute prin integrarea Imobot în munca noastră nu constituie doar un 
avantaj, ci este și un argument ferm: avem nevoie în continuare de digitalizare pentru a 
înlocui multe din procesele repetitive pe care încă le avem. Dar fiecare început și fiecare 
reușită sunt un pas înainte și înseamnă inițiativă și mult curaj.
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Sustenabilitatea este un principiu ce guvernează afacerile 
pe care companiile Grupului E.ON le realizează. Acest 
principiu ne impune să facem afaceri într-un mod conform, 
respectând drepturile omului, protejând mediul și asigurând 
practici echitabile de muncă. Prin urmare, ne așteptăm ca 
furnizorii noștri să îndeplinească standardele adecvate pentru 
performanța ESG, inclusiv respectarea drepturilor omului și să 
aibă procese în vigoare pentru a ne asigura că o fac.

Dialogul cu părțile interesate și participarea la inițiativele din 
industrie ne ajută să identificăm potențiale probleme legate 
de sustenabilitate. De exemplu, aparținem econsense, o rețea 
de companii multinaționale cu sediul în Germania, dedicate 
promovării dezvoltării durabile a afacerilor și respectării 
drepturilor omului. De asemenea, participăm la un grup de lucru 
la Institutul German de Conformitate DICO care se concentrează 
pe aceleași obiective.

Am definit standarde pentru comportamente și practici de 
afaceri conforme în Codul de conduită, completat de Directiva 
FP-15: Supply Chain (Achiziții) și de Directiva PG-03-KYC: 
„Cunoașterea partenerului contractual” – Verificare, toate 
având caracter obligatoriu pentru toți angajații noștri. Acestea 
oferă îndrumări angajaților, astfel încât aceștia să achiziționeze 
bunuri și servicii în conformitate cu standardele noastre ESG. 
Standardele noastre se bazează pe cele zece principii ale Pactului 
Global al Națiunilor Unite (UNGC), cea mai mare inițiativă din 
lume pentru o guvernanță corporativă responsabilă. EON este 
un participant UNGC din 2005. Pe lângă UNGC, susținem 
Declarația Universală a Drepturilor Omului a ONU și Convenția 
Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului. Complementar, 
Manualul de Achiziții prezintă principiile generale, procesele 
și instrumentele esențiale ale funcției de achiziții, valabile la 
nivelul întregului Grup E.ON. Manualul definește toate sarcinile, 
interfețele, îndatoririle și responsabilitățile relevante din 
procesele de achiziții și nu numai atât.

Achiziții 
responsabile
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Evaluăm performanța ESG a furnizorilor noștri înainte de a face afaceri cu aceștia. În plus, 
respectăm cerințele de reglementare pentru transparență de-a lungul lanțului nostru de 
aprovizionare, care în multe țări devin din ce în ce mai exigente. Furnizorii sunt selectați cu 
respectarea legii achizițiilor publice (pentru entități contractante) și a procedurilor interne ale 
Grupului E.ON.

Prin Codul de conduită pentru Furnizori stabilim standardul minim pentru performanța de 
sustenabilitate pe care o așteptăm de la furnizorii noștri, subcontractanții lor și partenerii noștri 
de afaceri. Parte integrantă a tuturor contractelor noastre din anul 2021 este chiar Codul de 
conduită pentru Furnizori, care definește cele 3 dimensiuni ale sustenabilității aplicabile acestora.

Cuprins
Înapoi

Achiziții responsabile

Standarde sociale Standardele de mediu Standardele de guvernanță corporativă

Respect pentru drepturile omului Protecţia mediului Legislația antitrust și încurajarea competiţiei libere

Securitate şi Sănătate în Muncă Manipularea materialelor periculoase Anti-corupție

Fără exploatarea prin muncă a copiilor, sau muncă forţată 
sau ilegalăv

Reducerea utilizării resurselor, deșeurilor şi emisiilor Respectarea reglementărilor piețelor de capital

Fără discriminare sau hărţuire Spălarea de bani

Transparența programului de lucru și remunerarea Protecția datelor

Libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă Conflicte de interese

Respect pentru comunităţile locale şi indigeni

 Soluționarea plângerilor

În plus, furnizorii sunt încurajați să își informeze angajații 
să contacteze whistle blower-ul extern DELGAZ GRID 
(hotline) pentru a raporta probleme legate de implementarea 
efectivă și executarea acestui Cod de conduită, asigurându-
le anonimitatea. Pentru mai multe detalii despre sistem și 
detaliile de contact vă rugăm accesați https://www.eon.com/
en/about-us/compliance/whistleblower.html

Prin achizițiile derulate, Grupul E.ON promovează concurența 
între furnizori, dar și tratamentul lor corect, încurajând 
colaborarea. Totodată, Grupul creează valoare și în afara 
organizației prin susținerea locurilor de muncă din cadrul 
furnizorilor săi. În anul 2021 companiile Grupului E.ON din 
România au interacționat cu un total de 901 furnizori direcți5, 
5 - Nu sunt incluse excepțiile de la achiziții precum chirii, sponsorizări, comenzi de valoare mică (sub 1.000 €/ 5.000 lei), etc.

având aproximativ 2.300 furnizori de-a lungul întregului lanț 
de aprovizionare. Mai puțin de 5% din furnizorii noștri sunt 
din afara României, aceștia oferindu-ne produse și servicii la 
prețuri mai avantajoase, negociate la nivelul întregului Grup.

Furnizori din România Furnizori externi

857 44

Valoarea monetară a plăților efectuate către furnizori în anul 
2021 a fost de 194 mil. EUR, din care 184 mil. EUR către 
furnizori din România, 10 mil. EUR către furnizori externi.

Furnizori din România Furnizori externi

94,81% 5,19%

Valoarea monetară a plăților către furnizori

În anul 2021, 56% din furnizorii noi au fost selectați incluzând 
criterii de mediu, în creștere cu 5% față de anul anterior.
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Investim în 
calitatea serviciilor 

noastre
„Sectorul energetic este unul strategic și, de aceea, prin toate 
investițiile noastre dorim să contribuim la dezvoltarea unui sistem 
de distribuție modern, sustenabil, capabil să se înscrie cu succes 
pe drumul tranziției verzi, având în centrul preocupărilor creșterea 
satisfacției consumatorilor pe care îi deservim” – Cristian Secoșan, 
director general al Delgaz Grid.

Lumea în care trăim se află într-o permanentă schimbare, pe de o parte generată 
de evoluția tehnologică, iar pe de altă parte generată de schimbările climatice care 
încep să fie vizibile de toată lumea, nu doar de către cercetători. Aceste schimbări 
influențează întreaga piață a energiei, atât în ceea ce privește privește folosirea 
combustibililor fosili, cât și a modului de producere a energiei electrice. Suntem datori 
față de clienții noștri să anticipăm aceste schimbări, astfel încât consumatorul final să 
beneficieze de îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor oferite. Pentru aceasta, 
Grupul E.ON și-a stabilit o politică de creștere permanentă a nivelului de investiții 
efectuate atât în domeniul energiei electrice, cât și în domeniul gazelor naturale și 
chiar mai mult, să facă pași importanți pentru pregătirea rețelelor de gaze în vederea 
utilizării de amestecuri de gaze pe bază de hidrogen sau hidrogen pur. În acest fel 

Cuprins
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vom putea contribui și noi la realizarea obiectivelor Uniunii Europe de decarbonizare accelerată a 
continentului european și de sporire a calității vieții, fără a afecta ecosistemele în care ne derulăm 
activitățile.

La nivelul Grupului E.ON am adoptat o nouă strategie de sustenabilitate pe care ne dorim să 
o putem îmbunătăți constant. Toate investițiile pe care le facem respectă liniile directoare din 
strategia de sustenabilitate și avem în vedere atingerea unei proporții cât mai ridicate de investiții 
care respectă cerințele de sustenabilitate definite prin taxonomie.

Încă de la preluarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale și a energiei electrice din nordul 
și estul țării am știut că trebuie să fim un investitor strategic în piața de energie din România și 
ne-a onorat acest rol pe care ni l-am asumat cu drag. Acum, după mai bine de 16 ani de la acel 
moment, putem spune că am reușit să ne respectăm promisiunea, iar reabilitarea și modernizarea 
rețelelor de distribuție a avut ca efect, atât creșterea siguranței în exploatare, reducerea 
pierderilor tehnologice, oferirea de servicii adaptate nevoilor fiecărui client cât și creșterea 
gradului de satisfacție al clienților prin utilizarea de sisteme moderne de contorizare și acces la 
informații. Rezultatele obținute ne determină să continuăm acest proces investițional și chiar să-l 
accelerăm într-un mod sustenabil.

Investițiile noastre derulate cu consecvență, an de an, în rețelele electrice au condus 
deja la rezultate notabile. Principalul indicator de performanță pentru continuitatea în 
alimentarea cu energie electrică a clienților, SAIDI neplanificat (durata întreruperilor 
neplanificate în alimentarea cu energie într-un an) era în urmă cu 15 ani, când E.ON 
a preluat fosta Electrica Moldova, de peste 1.500 de minute, iar acum este de 89 
de minute pe an. Suntem deja în intervalul de valori de circa 20 - 100 minute pe an, 
înregistrate în țările europene avansate.

În sprijinul acțiunilor noastre ce vizează îndeplinirea angajamentului luat, Grupul E.ON România 
a implementat și menține Sistemul de management integrat Calitate – Mediu – Sănătate și 
Securitate Ocupațională, în conformitate cu standardele ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 și 
OHSAS 18001:2008.

Certificarea sistemului de management de mediu oferă următoarele garanții:

• asigură partenerii și clienții că respectăm legislația aplicabilă;
• oferă încredere comunităților locale în ceea ce privește respectarea politicilor de ocrotire a 

mediului înconjurător;
• limitează incidentele ce implică responsabilitatea juridică a organizației.

Menținerea eficacității sistemului de management este confirmată prin rezultatele evaluărilor și 
auditurilor anuale efectuate de organismele de certificare acreditate.

Pe fiecare dintre cele două domenii de activitate ale Grupului E.ON, 
respectiv gaze naturale și energie electrică, valoarea investițiilor realizate 
a fost cu peste 20% mai mare în anul 2021 față de anul 2020, respectiv 
23% în cazul energiei electrice și 26% în cazul gazelor naturale. Pe lângă 
procesul de modernizare, retehnologizare și înlocuire a rețelelor de 
distribuție vechi, am continuat procesul de realizare a unor rețele noi.

În 2021, compania a realizat investiții totale de 644 de milioane de lei (131 milioane euro), din 
care aproximativ 308 de milioane de lei (peste 62 milioane euro) pe partea de gaze naturale, 
sistemul de distribuție fiind modernizat pe o lungime de 273 de km. Totodată, rețeaua a fost 
extinsă cu 706 de km și au fost racordați aproximativ 48.000 de noi consumatori. De asemenea, 
în parteneriat cu autoritățile locale au fost înființate 5 noi distribuții de gaze naturale în localități 
din județele Bacău, Neamț, Satu Mare, Iași și Hunedoara și au fost modernizate 6 stații de reglare 
măsurare a gazelor naturale în județele Bacău, Hunedoara, Iași, Neamț și Sibiu.
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Pe segmentul de energie electrică, valoarea investițiilor a fost de aproximativ 336 
de milioane de lei (peste 68 milioane euro). Rețeaua electrică a fost modernizată pe 
o lungime de 437 km și au fost montate 590 echipamente pentru automatizare. Au 
fost realizate lucrări de modernizare la echipamente din 114 stații de transformare. 
De asemenea, au fost modernizate peste 585 de posturi de transformare. Tot anul 
trecut, rețeaua a fost extinsă cu 532 km, inclusiv branșamente, din care 321 km 
cu rețele subterane, și au fost realizate aproximativ 16.000 de branșamente noi. În 
aceeași perioadă au fost montate peste 12.600 contoare SMART. 

Investițiile realizate în anul 2021 au contribuit semnificativ la creșterea calității 
serviciilor oferite și securității furnizării și s-au materializat în:

• realizarea de rețele noi de energie electrică și gaze naturale;
• înlocuirea de conducte, branșamente și protecții catodice în rețeaua de gaze 

naturale;
• înlocuirea de rețele electrice aeriene și subterane;
• modernizarea de stații și posturi de transformare;
• modernizarea de stații de reglare pentru gazele naturale;
• schimbarea de contoare și regulatoare;
• automatizarea sistemelor de distribuție a energiei electrice;
• digitalizarea serviciilor (contoare SMART, upgrade software și hardware).

Încă din faza de elaborare a proiectelor noastre de investiții în infrastructură acordăm 
o importanță maximă aspectelor ce țin de dezvoltarea sustenabilă a zonelor în care 
sunt implementate, ne asigurăm că nu au impact asupra biodiversității și că respectă 
cadrul legislativ privind protecția mediului, totodată diminuând riscuri precum 
sancționarea organizației pentru nerespectarea reglementărilor aplicabile. Proiectele 
noastre de investiții reprezintă în sine o măsură pentru a consolida reziliența societății 
la schimbările climatice și reducerea impactului efectelor negative ale acestora.

În cursul anului 2021 am derulat o investiție de 3 milioane de lei prin 
care s-a realizat securizarea alimentării cu energie a unor puncte cheie 
la nivel național pentru telecomunicații și meteorologie, fiind montate 
cabluri de rezervă, astfel încât în cazul unor avarii consumul să poată fi 
preluat pe o soluție alternativă. Lucrarea a fost de o complexitate sporită 
datorită faptului că aceasta s-a realizat în Parcul Național Ceahlău și toate 
operațiunile au trebuit să fie executate cu scule și echipamente manuale, 
astfel încât impactul asupra mediului realizat prin dislocarea solului de pe 
traseele de cabluri de 1,2 metri adâncime să fie cât mai redus.
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În contextul tranziției energetice, rețelele de energie trebuie să devină tot mai 
inteligente pentru a integra cât mai multă energie din surse regenerabile. Practic, 
rețelele electrice reprezintă coloana vertebrală a tranziției către energia verde. 
Delgaz Grid, ca operator de sisteme de distribuție, are un rol important de jucat în 
menținerea echilibrului viitor în rețele, în special la nivel local. În acest sens, am 
dezvoltat o strategia de dezvoltare a unor rețele inteligente care să fie capabile 
să preia și să transporte energie din surse multiple și distribuite pe scară largă, 
de exemplu, turbine eoliene, sisteme de energie solară concentrată, panouri 
fotovoltaice. Pentru a putea realiza mai repede și mai bine modernizarea și 
digitalizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice, am făcut o prioritate din 
accesarea surselor de finanțare europeană, reușind în ultimii ani să realizăm o serie 
de proiecte cu finanțare europeană, iar altele sunt fie în curs de implementare, fie 
în curs de aprobare. În ceea ce privește viitoarele oportunități de finanțare, este de 
menționat faptul că domeniile de finanțare vor include atât categorii investiționale 
asociate segmentului de distribuție electricitate, cât și rețelelor inteligente de gaze 
naturale adaptate la funcționalități hydrogen ready.

Printre prioritățile companiei se află reabilitarea și modernizarea rețelelor, dar și 
automatizarea infrastructurii prin montarea de echipamente telecomandate în stații 
și posturi de transformare și în rețelele de medie tensiune, contorizarea inteligentă 
și integrarea în sisteme avansate de management al rețelei, energiei și fluxurilor de 
date.

Unul dintre aspectele căruia i se acordă o atenție deosebită este gestionarea surselor 
de generare distribuite. Din ce în ce mai mulți consumatori aleg să-și producă energia 
necesară din surse regenerabile, și de asemenea apar producători noi de energie din 
aceleași surse. Integrarea acestora într-un sistem care nu a fost inițial proiectat în 
acest scop este o provocare pentru orice operator de distribuție.

„Prin investițiile pe care le derulăm asigurăm și creșterea capacității rețelelor pentru 
racordarea de noi consumatori, precum și preluarea în condiții de siguranță a energiei 
produse din surse regenerabile, contribuind la creșterea ponderii energiei verzi și, 
astfel, la un viitor mai bun pentru noi toți” – Mihaela Cazacu, Director General Adjunct 
al Delgaz Grid.

Totodată, compania este preocupată de digitalizarea proceselor interne, dar și a 
celor externe, de interacțiunea cu clienții sistemului de distribuție (consumatori, 
producători, prosumatori, furnizori, alți operatori de distribuție).

Pe parcursul anului 2021, Delgaz Grid a inițiat proiectul CARMEN (Smart Grid 
Carpathian Modernized Energy Network) în parteneriat cu operatorul de transport 
și de sistem din România, Transelectrica, și cu operatorul de transport și de sistem 
maghiar, MAVIR. Acest proiect a obținut din partea Uniunii Europene statutul de 
Proiectul de Interes Comun și urmărește dezvoltarea unei rețele inteligente de 
transport și distribuție în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite clienților 
deserviți și realizării de investiții care să asigure respectarea standardelor de 
performanță obligatorii, prin modernizarea și digitalizarea infrastructurii de energie 
electrică. Proiectele de Interes Comun sunt proiecte-cheie de infrastructură 
energetică transfrontalieră pentru construirea unei piețe interne a energiei a UE, mai 
integrată și mai rezilientă, și pentru urmărirea obiectivelor în materie de energie și 
climă.

Proiectul CARMEN implică dezvoltarea primului Smart Grid PCI din România cu 
impact transfrontalier, care va determina numeroase beneficii la nivelul întregii 
regiuni est-europene (Moldova, Ucraina, Ungaria, Bulgaria), din perspectiva fluxului 
energetic și a digitalizării rețelelor de transport și distribuție. Investiția vizează lucrări 
care se vor desfășura pe durata a 6 ani, în scopul tranziției infrastructurii din zona de 
concesiune a Delgaz Grid S.A și a CNTEE Transelectrica S.A, spre conceptul de Smart 
Grid. 

Investiția estimată se ridică la aproximativ 170 milioane de euro si cuprinde 
lucrări care vor fi realizate atât în rețeaua de distribuție, cât și în rețeaua 
de transport a energiei electrice. Lucrările vor consta în modernizarea a 
23 de stații de transformare, a 65 de posturi cu rețeaua de joasă tensiune 
aferentă și implementarea a 3 sisteme de optimizare a reglajului de 
tensiune și a parametrilor de calitate a energiei electrice (de tip FACTS). În 
plus, se va urmări îmbunătățirea sistemului de comunicații și gestionare a 
rețelei prin schimb de date, inclusiv a nivelului de securitate și flexibilitate 
prin implementarea funcționalităților de tip Smart Grid.
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Modernizarea și digitalizarea rețelei de electricitate prin proiectul CARMEN va 
consolida capacitatea și disponibilitatea sistemului de distribuție și transport 
a energiei electrice de a  prelua producția din surse regenerabile, inclusiv de la 
prosumatorii din rețeaua de joasă tensiune. Obiectivele investiționale integrate 
în proiectul CARMEN au fost selectate în funcție de gradul de importanță pentru 
funcționarea rețelei în raport cu infrastructura de transport și ținând cont de 
potențialul de energie regenerabilă oferit de Regiunea Moldovei. Așadar, CARMEN 
va contribui în mod direct la creșterea capacității de preluare a electricității produsă 
din surse regenerabile, asigurând o integrare în condiții de securitate și eficiență în 
sistemele de distribuție și transport a energiei electrice, reprezentând un pas extrem 
de important în direcția accelerării greenificării și digitalizării rețelei de transport și 
distribuție a energiei electrice gestionate de cei trei parteneri.

„Faptul că proiectul CARMEN a obținut statutul de Proiect de Interes Comun 
este un real succes pentru compania noastră, fiind cel mai ambițios proiect 
de investiții al României în infrastructura de distribuție a energiei electrice 
din Regiunea Nord-Est. Avem convingerea că proiectul CARMEN va deveni 
un model de bună practică din punct de vedere al colaborării dintre actorii 
sectorului electroenergetic, în perspectiva adaptării la cerințele europene 
privind decarbonificarea, digitalizarea și securitatea energetică” – Volker 
Raffel, CEO al E.ON România.

În cursul anului 2021 a fost finalizată investiția prin care au fost modernizate 3 stații 
de transformare (Hîrlău, Pașcani și Gorban) cu un grad de importanță ridicat pentru 
sistemul energetic din regiunea Moldova. Prin această investiție s-a realizat creșterea 
siguranței preluării energiei electrice produse din resurse regenerabile prin reducerea 
numărului de întreruperi, diminuarea cantității de energie electrică nelivrată și 
reducerea costurilor de mentenanță ale rețelei de distribuție a energiei electrice, 
contribuind astfel la realizarea obiectivului specific 6.1 Creșterea producției de 
energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal). 
Valoarea proiectului a fost de aproximativ 2,9 milioane de euro, din care 2,4 milioane 
de euro au fost fonduri nerambursabile europene și naționale.

Tot în anul 2021 a fost finalizat și proiectul NEXT-E, cofinanțat din fonduri 
europene prin intermediul programului Connecting Europe Facility, prin 
intermediul căruia E.ON Energie România a instalat 19 unități de încărcare 
rapidă a autovehiculelor din cele 40 realizate pe teritoriul României. Aceste 
stații de încărcare sunt amplasate pe rutele: Suceava-Bacău-Călărași, 
Constanța-București-Timișoara și Iași-Târgu Mureș-Alba Iulia. Prin această 
inițiativă, infrastructura de stații de încărcare pentru autovehicule electrice 
aferentă coridoarelor rutiere strategice europene (TEN-T) se va completa 
cu infrastructura de stații de încărcare pentru autovehicule electrice din 
România, facilitând transportul rutier cu emisii reduse de CO2 și impact 
redus asupra mediului. Rețeaua pan-europeană NEXT-E finanțată prin 
acest proiect include 6 țări diferite și 252 de stații de încărcare pentru 
autovehicule electrice. Valoarea proiectului a fost de aproximativ 1,2 
milioane de euro din care 1 milion de euro a fost finanțare nerambursabilă.
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Pe lângă aceste proiecte finalizate în cursul anului 2021, se mai află în diferite stadii 
de implementare alte 5 proiecte cu finanțare europeană și anume:

1. Implementarea unui Sistem de Măsurare Inteligent (SMI) pentru 10.016 
consumatori casnici și non-casnici mici dintr-o zonă omogenă urbană din 
Municipiul Iași, în vederea reducerii consumului de energie la nivelul locuințelor. 
Implementarea contorizării inteligente va schimba, pe termen mediu și lung, 
perspectiva cu privire la rolul clientului în piața de energie, cu privire la eficiența 
energetică a rețelei electrice de distribuție. Valoarea acestui proiect este de 
peste 9,2 milioane de euro din care peste 4,6 milioane de euro reprezintă fonduri 
nerambursabile iar proiectul este prevăzut a se finaliza la jumătatea anului 2022;

2. Modernizare și integrarea în SCADA a stațiilor de transformare Huși, Stănilești, 
Vetrișoaia, Fălciu, Murgeni în scopul preluării energiei electrice produse din surse 
regenerabile în condiții de siguranță a funcționării Sistemului Energetic Național. 
Valoarea proiectului este de aproape 5,4 milioane de euro din care peste 4,6 
milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile, iar proiectul este prevăzut a se 
finaliza la jumătatea anului 2022;

3. Scutul Electrical Power System împotriva incidentelor complexe și atacurilor 
cibernetice extinse și a confidențialității – PHOENIX. Proiectul este finanțat prin 
intermediul programului Horizon 2020, a fost dezvoltat împreună cu un consorțiu 
internațional format din 25 de parteneri și are ca obiective dezvoltarea capacității 
de prevenire și răspuns împotriva atacurilor cibernetice îndreptate către sistemele 
de gestionare a energiei electrice, dar și de garantare a continuității funcționarii 
serviciilor și minimizarea efectelor asupra infrastructurii și consumatorilor 
deserviți.

4. DIGITAL.ON Delgaz, este un proiect finanțat prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020, prin care, până la sfârșitul anului viitor, 600 de angajați vor 
parcurge 34 stagii de formare digitală în vederea dezvoltării competențelor în 
domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și care va contribui în mod 
semnificativ la obiectivele companiei de profesionalizare continuă, digitalizare și 
adaptare la tendințele pieței energetice actuale.

5. Implementarea unui sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice pentru 
10.558 de consumatori casnici și non-casnici mici într-o zonă omogenă din 
municipiul Suceava, în vederea reducerii consumului mediu de energie la nivelul 
locuințelor. Acest proiect este în valoare de aproximativ 15,2 milioane de euro, din 
care aproximativ 12,4 milioane de euro reprezintă finanțare nerambursabilă și este 
preconizat a se finaliza în anul 2023.

Pe lângă proiectele aflate în implementare, la sfârșitul anului 2021 se aflau în diferite 
stadii de evaluare alte trei proiecte cu finanțare europeană:

1. Extinderea unui sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice pentru 16.197 
de consumatori casnici și non-casnici mici într-o zonă omogenă din municipiul 
Bacău, automatizarea rețelei de medie tensiune și integrarea în SCADA, precum și 
reabilitarea tehnologică a rețelei de distribuție. Acest proiect este în valoare de 7,9 
milioane de euro din care 7,6 milioane de euro reprezintă finanțare nerambursabilă;

2. Modernizare rețelei electrice de distribuție aeriană de joasă și medie tensiune și 
implementare sistem de contorizare inteligentă pentru consumatorii din 22 de 
comune din zona rurală a județului Neamț. Valoarea proiectului este de peste 
13,5 milioane de euro din care peste 8,8 milioane de euro reprezintă finanțare 
nerambursabilă;

3. Modernizarea stației de transformare Vicov, și a rețelei aeriene de distribuție a 
energiei electrice Rădăuți – Vicov, în scopul preluării energiei electrice produse 
din surse regenerabile în condiții de siguranță a funcționării Sistemului Energetic 
Național. Valoarea proiectului este de peste 3,6 milioane de euro din care peste 2,4 
milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile.

Obiectivele noastre de performanță sunt stabilite de Autoritatea Națională de 
Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) care are rolul de a elabora, aproba și 
monitoriza aplicarea reglementărilor obligatorii la nivel național necesare funcționării 
sectorului și pieței energiei electrice, termice și a gazelor naturale în condiții de 
eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor.

Suntem mândri de rezultatele obținute în ultimii ani susținute 
cu investiții masive în infrastructura de distribuție a 
energiei electrice și a gazelor naturale. Ne bucurăm că toate 
eforturile noastre au condus la atingerea și chiar depășirea 
celor mai importanți 3 indicatori de performanță pentru 
activitatea noastră, pe toată perioada ultimilor 3 ani.
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CPT – consumul propriu tehnologic reprezintă pierderile de energie aferente rețelelor electrice de 
distribuție și include CPT tehnic și pierderile comerciale de energie electrică

CPT
Ținta 2019 

(%MTP)
Realizat 2019 

(%)
Ținta 2020 

(%MTP)
Realizat 2020 

(%)
Ținta 2021 

(%MTP)
Realizat 2021 

(%)

IT 0,970 0,852 0,851 0,835 0,834 0,831

MT 2,690 2,594 2,579 2,576 2,501 2,499

JT 14,910 13,179 13,556 11,762 12,734 12,124

Total 11,800 10,490 10,850 9,730 10,140 9,840

SAIDI și SAIFI sunt indicatorii de continuitate a furnizării serviciilor de distribuție a energiei 
electrice. În continuare sunt prezentați luând în calcul doar întreruperile accidentale cauzate de 
operatorul de distribuție (OD), întreruperile cauzate de condițiile meteo deosebite și întreruperi 
cauzate de utilizatori și terți nefiind în controlul nostru.

Numărul mediu de întreruperi per client la nivelul unui an

2018 2019 2020 2021

Obiectiv Realizat Obiectiv Realizat Obiectiv Realizat Obiectiv Realizat

SAIFI  
neplanificat 
-cauze OD

4,01 3,29 3,24 2,33 2,20 1,60 1,45 1,23

Numărul mediu de întreruperi per client la nivelul anului 2021 a scăzut în fiecare an față de anul 
anterior, în 2021, SAIFI fiind de doar 1,23 întreruperi per client, într-un an, mai mic decât ținta 
propusă și de aproape 3 ori mai mic decât în anul 2018.

Durata medie a întreruperilor per client [min/an]

2018 2019 2020 2021

Obiectiv Realizat Obiectiv Realizat Obiectiv Realizat Obiectiv Realizat

SAIDI  
neplanificat 
-cauze OD

288 255 246 189 177 121 107 89

Întreruperea medie anuală a serviciilor de distribuție per client a cunoscut o scădere 
semnificativă, în 2021 fiind de aproape 3 ori mai mică decât în 2018, mai mică decât ținta 
propusă, și de 89 minute/ an.
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Proiecte inovative ale Grupului E.ON în România

Strategia E.ON de investiții în rețea se concentrează pe reducerea 
amprentei de mediu prin utilizarea unor tehnologii de înaltă clasă și 
testarea unor soluții inovative pe care să le putem implementa apoi 
pe scară largă în rețelele noastre.

Coridoare ecologice pentru liniile aeriene de electricitate

Ecosistemele stabile și sănătoase reprezintă o bază esențială pentru viața noastră 
și asigură bunăstarea generațiilor viitoare. Prin urmare, credem că suntem 
responsabili pentru protejarea ecosistemelor planetei noastre cât mai bine posibil 
și pentru stoparea pierderii biodiversității. Ne îndeplinim această responsabilitate 
socială și ecologică în ceea ce privește liniile aeriene de electricitate prin practicarea 
managementului coridoarelor ecologice. În acest sens ne dorim să creăm coridoare 
verzi sub liniile aeriene de transport și distribuție a energiei electrice. Prin această 
inițiativă urmează să înlocuim vegetația cu ritm rapid de creștere de sub liniile aeriene 
de electricitate cu o vegetație cu ritm lent de creștere care să permită pe lângă 
siguranța în exploatare și reducerea conflictelor de natură ecologică. După realizarea 
acestor coridoare verzi, intervenția asupra lor va fi un foarte mică pentru perioade de 
timp foarte lungi, fapt ce va permite protejarea biodiversității și oferirea unui mediu 
propice dezvoltării faunei în aceste zone, fără să mai fie perturbate de intervenția 
umană necesară toaletării vegetației existente sub liniile aeriene de electricitate.

Promptitudine în detectarea defecțiunilor la transportul energiei electrice

În anul 2021 am început implementarea unui proiect pilot de utilizare a senzorilor 
pentru detectarea defecțiunilor la liniile aeriene de 20 kV, cu scopul de a reduce 
amprenta de carbon față de utilizarea autovehiculelor pentru depistarea defecțiunilor 
apărute la rețelele aeriene de electricitate.

Investim în calitatea serviciilor noastre
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Energie regenerabilă la stațiile de transformare

De asemenea, am realizat toată documentația necesară pentru a putea implementa în 
anul 2022 un proiect pilot pentru instalarea unei centrale fotovoltaice pe acoperișul 
stației de transformare 110/20/6 kV Bularga care va produce peste 50 MWh/an. 
Energia electrică produsă de centrala fotovoltaică va asigura 55% din consumul 
actual de energie pentru servicii interne al stației de transformare. După testare în 
cadrul proiectului pilot și evaluarea potențialului celorlalte stații de transformare, 
ne propunem extinderea dotării clădirilor stațiilor de transformare cu centrale 
fotovoltaice.

Tehnologii noi cu impact redus asupra mediului

Pe lângă aceste proiecte pilot, ne aflăm în stadiul de evaluare a câtorva alte proiecte 
pilot care aduc beneficii atât în ceea ce privește protejarea mediului, cât și în privința 
protecției angajaților și creșterea gradului de fiabilitate a rețelei. Dintre aceste 
proiecte dorim să menționăm următoarele:

• Digitalizarea inspecțiilor liniilor aeriene de joasă tensiune cu impact asupra 
florei prin minimizarea tăierii de copaci, dar și reducerea emisiilor de zgomot și a 
amprentei de carbon

• Executarea rețelelor de joasă tensiune din materiale compozite pe bază de polimeri 
ranforsați cu fibre

• Inspectarea rețelelor de înaltă tensiune cu ajutorul dronelor cu impact semnificativ 
asupra reducerii riscurilor în materie de protecția muncii, dar și de reducere a 
costurilor și a amprentei de CO₂

Investiții în rețeaua de distribuție a energiei electrice și reducerea amprentei 
de CO₂

O altă categorie de acțiuni urmărește modernizarea stațiilor și punctelor de 
transformare cu scopul reducerii utilizării uleiului în anumite echipamente.

Prin înlocuirea tuturor întrerupătoarelor de medie tensiune cu ulei cu întrerupătoare 
cu vacuum, din toate cele 986 de stații de medie și înaltă tensiune estimăm că vom 
obține o reducere cu 45% a amprentei de CO₂ asociată cantității de ulei pe care nu o 
vom folosi, respectiv 13 tone ulei.

Utilizarea rezervoarelor rezistente la scurgerile de ulei pentru transformatoarele IT/ 
MT și MT/ JT din substațiile de înaltă tensiune conduce la recuperarea a 735 tone de 
ulei și reducerea amprentei de CO₂.

Rețele H₂ ready

Realizarea obiectivului stabilit de către Uniunea Europeană de atingere a stării de 
neutralitate climatică până în anul 2050 necesită o transformare atât a societății cât 
și a economiei europene. O prioritate cu efecte importante asupra îndeplinirii acestui 
obiectiv constă în reducerea utilizării combustibililor fosili și înlocuirea acestora cu 
surse alternative de energie. Noi, la E.ON ne-am propus să ne adaptăm toate rețelele 
de distribuție a gazelor la utilizarea hidrogenului, fie în amestecuri cu alte gaze, fie 
prin utilizarea hidrogenului pur.

HyGo Accelerator – hidrogen verde

Am inițiat proiectul pilot HyGo Accelerator prin intermediul căruia ne propunem să 
devenim producători de hidrogen pentru utilizarea acestuia în circuitul industrial. 
Conceptul proiectului se bazează pe realizarea unei stații de producere a hidrogenului 
prin electroliză, folosind energie electrică provenită din surse regenerabile.

Eficientizarea activităților asupra rețelelor de distribuție a gazelor naturale

Tot în vederea reducerii amprentei de carbon prin diminuarea emisiilor de metan, ne 
dorim extinderea lucrului sub presiune la rețelele de gaze, cu menținerea nivelului de 
siguranță pentru colegii noștri.

Automatizarea rețelei și detectarea pierderilor de gaze cu ajutorul noilor 
tehnologii

Alte proiecte aflate fie în stadiul de implementare, fie în stadiul de pregătire vizează 
extinderea utilizării tehnologiei bazate pe laser pentru detectarea pierderilor de 
gaze și monitorizarea concentrației acestora, utilizarea senzorilor îngropați pe 
traseul rețelelor de gaze pentru detectarea automată a pierderilor de gaze, dar și 
monitorizarea și controlul de la distanță al stațiilor de măsură și reglare, a nivelului de 
presiune la capete critice ale rețelei de distribuție, a protecției catodice și a supapelor 
strategice.
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Raportarea în conformitate cu cerințele 
Regulamentului UE privind Taxonomia
Pactul verde european (Green Deal) reprezintă strategia de creștere a Europei, care 
urmărește ameliorarea bunăstării și a sănătății cetățenilor săi, asigurarea neutralității 
climatice a Europei până în 2050 și protejarea, conservarea și îmbogățirea capitalului 
natural și a biodiversității UE.

Taxonomia UE este un sistem de clasificare pentru definirea activităților de afaceri 
durabile. Taxonomia UE este un instrument important în atingerea obiectivul de 
reducere a emisiilor de CO2 la neutralitate climatică a Europei până în 2050 și va avea 
efecte de amploare asupra investitorilor și emitenților care operează în UE și în afara 
acesteia.

Scopul taxonomiei UE este de a contribui la îmbunătățirea fluxului de finanțare către 
activitățile durabile în întreaga Uniune Europeană. Pentru ca Europa să devină neutră 
din punct de vedere climatic până în 2050, va fi crucial să li se ofere investitorilor 
posibilitatea de a-și redirecționa investițiile către tehnologii și întreprinderi mai 
durabile. Taxonomia este un instrument de asigurare a transparenței destinat 
întreprinderilor și investitorilor, bazat pe date științifice. Aceasta definește un limbaj 
comun, pe care investitorii îl vor putea folosi atunci când investesc în proiecte și 
activități economice care au un impact pozitiv substanțial asupra climei și a mediului. 
Taxonomia introduce și obligații de furnizare de informații pentru întreprinderi și 
pentru participanții la piețele financiare.

Regulamentul privind taxonomia stabilește șase obiective de mediu:

1. Atenuarea schimbărilor climatice
2. Adaptarea la schimbările climatice
3. Utilizarea sustenabilă și protecția resurselor de apă și marine
4. Tranziția către o economie circulară
5. Prevenirea și controlul poluării
6. Protecția și refacerea biodiversității și ecosistemelor

În iunie 2021, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru care să 
faciliteze investițiile durabile, iar prin Regulamentele Delegate privind schimbările 
climatice, stabilește criteriile tehnice pentru identificarea activităților care 
contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la 
schimbările climatice, primele două dintre cele șase obiective de mediu, cu precizarea 
metodologiei, a conținutului și a modului de prezentare a informațiilor care trebuie 
furnizate.

Taxonomia UE oferă criterii pentru 13 sectoare selectate din cauza emisiilor mari 
ale acestora sau pentru că ar putea fi capabile să producă reduceri substanțiale ale 
emisiilor în alte sectoare.

Obligația E.ON este să raporteze proporția din activitățile de afaceri care 
sunt considerate „sustenabile din punct de vedere ecologic” conform 
Taxonomiei. Acestea includ veniturile, cheltuielile de capital (Capex) și 
cheltuielile de exploatare (Opex).

În plus față de cerințele legale, E.ON raportează în mod voluntar investițiile, 
veniturile și cheltuielile aliniate la Taxonomie. Activitățile sunt considerate 
aliniate la Taxonomie dacă activitățile eligibile respectă criteriile Articolului 
3 din Taxonomia UE.
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Implementarea cerințelor Taxonomiei în cadrul E.ON

E.ON a sprijinit substanțial dezvoltarea Taxonomiei și este reprezentată prin Marc 
Spieker – CFO – în Platforma Finanțări Sustenabile, cu rol consultativ pentru 
Comisie.

În anul 2021, la nivelul întregului grup de companii E.ON, a fost lansat un proiect 
pentru implementarea cerințelor Taxonomiei pentru obiectivele de mediu 1. 
Atenuarea schimbărilor climatice și 2. Adaptarea la schimbările climatice. Într-o 
primă fază a proiectului, am cartografiat activitățile economice ale E.ON relevante 
din punct de vedere al criteriilor din Taxonomia UE. Ulterior, am condus interviuri și 
workshop-uri cu persoanele relevante din companii, precum și cu experți cheie din 
departamentele specifice ale companiilor noastre. Prin aceste demersuri au fost 
analizate activitățile economice și am evaluat gradul de aliniere al activităților cu 
criteriile Taxonomiei. Pentru anul 2021, nu am identificat activități economice care 
să aibă o contribuție substanțială la obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbările 
climatice.

6 –  Cu excepția proiectului de investiții Next-E, Customer Solution nu au fost în scopul raportării.

Cifre esenţiale conform Taxonomiei UE

Activități 
eligibile

Activități 
aliniate

Proporția activităților aliniate 
față de cele eligibile

E.ON Energie România – 
Customer Solution6

OPEX 0% 0% N/A

CAPEX 2% 2% 100%

Venituri 0% 0% N/A

Delgaz Grid – Rețele 
energetice

OPEX 87% 87% 100%

CAPEX 99% 77% 77%

Venituri 43% 24% 57%

În 2021, 24% din veniturile înregistrate de Delgaz Grid pot fi clasificate ca 
fiind aliniate criteriilor din Taxonomia UE, în timp ce E.ON Energie România nu 
înregistrează venituri din activități aliniate criteriilor tehnice din Taxonomia UE.

Din CAPEX-ul Delgaz Grid, 77% poate fi clasificat ca aliniat. Pentru E.ON Energie 
România 2%, respectiv 119,593 EUR, din CAPEX poate fi clasificat ca aliniat din 
punct de vedere al taxonomiei, aceste costuri aferente proiectului Next-E privind 
stațiile de încărcare electrice, care a fost identificat ca făcând parte din grupa GR340 
- 7.4 I, M & R1 of charging stations for electric vehicles in buildings.

Din OPEX-ul Delgaz Grid, 87% poate fi clasificat ca aliniat din punct de vedere al 
taxonomiei, E.ON Energie România nu înregistrează OPEX pentru activități aliniate 
criteriilor tehnice din Taxonomia UE.
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Responsabilitatea 
E.ON față de 

oameni
Un subiect important între tematicile abordate pentru prezentarea performanței 
de sustenabilitate a Grupului E.ON îl reprezintă relația cu angajații noștri. Astfel, 
un capitol foarte important în raportul nostru de sustenabilitate descrie grija 
pe care Grupul E.ON o are atât față de angajații săi, cât și față de comunitățile 
locale din care aceștia provin.
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Grupul E.ON este un angajator important atât la nivel național, dar mai ales la nivel 
regional. Acest fapt ne motivează să avem o politică de personal care să creeze 
un etalon și pentru alți angajatori din piață în ceea ce privește condițiile de muncă 
și beneficiile acordate salariaților. Bunăstarea angajaților noștri se transformă 
în bunăstare pentru familiile acestora și în final, o parte din aceasta se transferă 
asupra întregii comunități și chiar în speranța unui viitor mai bun pentru generațiile 
următoare.

A fi un angajator atractiv presupune angajarea și păstrarea oamenilor potriviți pentru 
compania noastră.

Un mediu de lucru modern, oportunități de dezvoltare individuală și o cultură 
corporativă orientată spre valoare ajută la asigurarea faptului că toți angajații 
Grupului E.ON își pot atinge potențialul. Oferim angajaților noștri o gamă 
cuprinzătoare de oportunități de învățare care sunt adaptate nevoilor lor și le oferim 
sprijin optim în dezvoltarea profesională. Modelul nostru de lucru hibrid și flexibil 
le permite anumitor angajați ai noștri să lucreze de acasă sau la birou în funcție de 
necesități și limitări.

În 2020, Grupul E.ON SE a dezvoltat o nouă strategie de grup privind oamenii pentru 
a sprijini strategia de creștere a Grupului E.ON SE și pentru a aduce la viață valorile 
E.ON. Această strategie ne îndrumă pașii pe calea transformării continue a grupului 
într-o lume care se află în permanentă evoluție. Împreună cu celelalte strategii, 
Strategia de grup privind oamenii ne oferă garanția că ne putem atinge obiectivele 
stabilite și mai ales că angajații noștri lucrează într-un mediu care le permite să se 
dezvolte și să obțină performanțe remarcabile. Pe de altă parte, strategia oferă o 
viziune comună pentru toți angajații din cadrul Grupului E.ON, indiferent de rolul, 
echipa, funcția sau compania în care lucrează.

Prin Strategia de grup privind oamenii au fost stabilite patru priorități cu impact 
major, care stimulează implicarea, dezvoltarea și performanța angajaților și anume:

• Pregătirea pentru viitorul pieței muncii prin promovarea adaptării la noile moduri 
de gândire ale oamenilor;

• Stimularea diversității și a incluziunii;
• Sustenabilitate prin concentrare pe bunăstarea angajaților cu scopul de a-i ajuta pe 

aceștia să-și cunoască și exploateze potențialul;
• Încurajarea liderilor să-și adapteze comportamentele, acționând ca modele pentru 

toți angajații.

Evoluția pieței muncii din România continuă să ridice o serie de provocări și riscuri cu 
impact asupra activității companiilor, riscuri accentuate și de pandemia COVID-19, 
după cum urmează:

• Deficitul forței de muncă, determinat în general de factori precum lipsa 
candidaților care dețin calificări necesare, dificultatea retenției personalului ca 
urmare a competiției pe piața muncii cu companii care beneficiază de facilități și 
stimulente fiscale, migrația masivă a forței de muncă atât intern, din rural spre 
zonele urbane, cât și în afara țării;

• Creșteri succesive ale salariului minim pe economie dar și ale salariilor din sectorul 
public cu efecte de antrenare asupra celorlalte salarii din economie, implicit asupra 
salariului mediu din România.

• Creșterea costului de trai într-un ritm exponențial în zonele urbane generează 
presiuni asupra pachetelor salariale oferite de către companii;

• Dinamica și lipsa de predictibilitate a cadrului legislativ care este evidențiată de 
proiecte legislative sau măsuri necorelate conducând la dezechilibre.

Multe companii au fost afectate de pandemia COVID-19 și au fost nevoite 
să-și reducă activitatea și numărul de angajați, atât în cursul anului 2020, 
cât și în anul 2021. Modelul solid de business al Grupului E.ON ne-a ajutat 
să încheiem fiecare dintre acești doi ani cu o creștere a numărului de 
salariați comparativ cu sfârșitul anului precedent. Astfel, la sfârșitul anului 
2021 am reușit să trecem de pragul de 7.000 de angajați, în creștere cu 
3,2% față de sfârșitul anului 2020.
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Specificitatea activității pe zona tehnică a grupului și vârsta înaintată a unui număr 
mare de angajați din această zonă a reprezentat o oportunitate pentru un proces 
de lungă durată de întinerire a personalului. Astfel am demarat programul START 
(pentru tineri ingineri, instalatori, electricieni) în anul 2016, având ca scop recrutarea 
anuală și dezvoltarea de competențe tehnice specifice a unui număr însemnat de 
tineri cu vârsta mai mică de 30 de ani. În paralel sunt realizate o serie de parteneriate 
cu universități, școli profesionale și învățământ dual, cu scopul realizării unei baze 
cât mai mari de atragere a tinerilor în program, prin aceasta contribuind totodată 
la dezvoltarea societății în care ne desfășurăm activitatea. Rezultatele acestui 
program nu au întârziat să apară, astfel că în ultimii ani, cea mai mare creștere 
relativă a numărului de salariați s-a înregistrat la categoria angajaților cu vârsta mai 
mică de 30 de ani, demonstrând astfel angajamentul Grupului E.ON de a merge pe 
calea sustenabilității și de a-și asigura forța de muncă experimentată atât pentru 
această perioadă, dar și pentru viitor. În același timp, suntem bucuroși să constatăm 
că numărul femeilor din companie a crescut în 2021 cu 4,9%, în timp ce în rândul 
bărbaților creșterea a fost de doar 2,7% în cursul anului 2021.

Numărul de salariați la 31 decembrie 2021 și variația față de anul anterior

Variația față de 
anul anterior

Variația față de 
anul anterior2019 2020 2021

< 30 ani 693 771 78 11,3% 886 115 14,9%

30 - 50 ani 3.514 3.475 -56 -1,1% 3.600 125 3,6%

> 50 ani 2.507 2.547 64 1,6% 2.526 -21 -0,8%

F 1.721 1.677 -44 -2,6% 1.760 83 4,9%

M 4.993 5.116 123 2,5% 5.252 136 2,7%

Total 6.714 6.793 79 1,2% 7.012 219 3,2%

Proporția numărului de femei în totalul numărului de angajați la nivelul Grupului 
E.ON este de doar 25% și acest fapt se datorează specificului ramurii de activitate 
din care facem parte. În mod tradițional în România, piața forței de muncă în ceea ce 
privește tehnicienii în domeniul energiei și gazelor este formată aproape exclusiv din 
persoane de sex masculin, astfel că 98% dintre angajații din categoria profesională 
„Muncitori” sunt de sex masculin. În celelalte categorii profesionale, proporția dintre 
femei și bărbați este mai echilibrată, respectiv 45% femei în categoria „TESA” și 
35% femei în categoria „Senior Management”, depășind astfel ținta pe care ne-am 
asumat-o prin strategia de sustenabilitate a E.ON, și anume să avem cel puțin 32% 
femei în funcții de conducere până în anul 2026.
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În ceea ce privește conducerea Grupului, suntem bucuroși că am reușit să 
creștem proporția personalului cu vârsta între 30 și 50 de la 71% în 2019 
până la 82% în 2021. Ne bazăm pe experiența profesională vastă a seniorilor 
din conducerea Grupului și pe puterea de muncă și profesionalismul 
celorlalți membri mai tineri ai echipei noastre de conducere, care contribuie 
cu entuziasmul și dinamismul lor la organizarea foarte eficientă din interiorul 
companiilor din Grupul E.ON și implicit la diversificarea activităților și 
creșterea numărului de clienți și a tipurilor de servicii oferite acestora.

Distribuția pe grupe de vârstă a personalului de conducere la 31 decembrie

2019 2020 2021

30-50 ani 41 71% 39 74% 47 82%

>50 ani 17 29% 14 26% 10 18%

Total 58 — 53 — 57 —
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Distribuția pe categorii profesionale și genuri a personalului la 31 decembrie

2019 2020 2021

Total, din 
care: M F Total, din 

care M F Total, din 
care: M F

Senior Management 58 38 66% 20 34% 53 37 70% 16 30% 57 37 65% 20 35%

TESA 3.489 1.860 53% 1.629 47% 3.530 1.934 55% 1.596 45% 3.768 2.088 55% 1.680 45%

Muncitori 3.167 3.095 98% 72 2% 3.210 3.145 98% 65 2% 3.187 3.127 98% 60 2%

Total 6.714 4.993 74% 1.721 26% 6.793 5.116 75% 1.677 25% 7.012 5.252 75% 1.760 25%

66% 70% 65%

53% 55% 55%

98%

58 53 57

3.530 3.768

3.210 3.187
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3.167
98% 98%

34% 30% 35%
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2% 2% 2%
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Pentru o imagine clară și detaliată a numărului de salariaţi la sfârșitul anului și a repartiţiei acestora în funcţie de gen, vârstă și categorie profesională, 
precum și a variaţiei faţă de anul precedent, vă rugăm să consultaţi datele din tabelul de mai jos.

Numărul de salariați la 31 decembrie și variația față de anul anterior

2019 2020 2021

Total, din 
care: M F Total, din 

care:
Variația  
anuală M Variația  

anuală F Variația  
anuală

Total, din 
care:

Variația  
anuală M Variația  

anuală F Variația  
anuală

Senior 
Management

<30 ani 0 0 0 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —

30-50 ani 41 25 16 39 -4,9% 28 12% 11 -31,3% 47 20,5% 32 14,3% 15 36,4%

>50 ani 17 13 4 14 -17,6% 9 -30,8% 5 25,0% 10 -28,6% 5 -44,4% 5 0,0%

TESA

<30 ani 433 280 153 453 4,6% 300 7,1% 153 0,0% 530 17,0% 352 17,3% 178 16,3%

30-50 ani 1.972 1.049 923 1.965 -0,4% 1.094 4,3% 871 -5,6% 2.106 7,2% 1.185 8,3% 921 5,7%

>50 ani 1.084 531 553 1.112 2,6% 540 1,7% 572 3,4% 1.132 1,8% 551 2,0% 581 1,6%

Muncitori

<30 ani 260 258 2 318 22,3% 317 22,9% 1 -50,0% 356 11,9% 355 12,0% 1 0,0%

30-50 ani 1.501 1.478 23 1.471 -2,0% 1.450 -1,9% 21 -8,7% 1.447 -1,6% 1.426 -1,7% 21 0,0%

>50 ani 1.406 1.359 47 1.421 1,1% 1.378 1,4% 43 -8,5% 1.384 -2,6% 1.346 -2,3% 38 -11,6%

Total - pe 
categorii 
profesionale 
și de vârstă  

<30 ani 693 538 155 771 11,3% 617 14,7% 154 -0,6% 886 14,9% 707 14,6% 179 16,2%

30-50 ani 3.514 2.552 962 3.475 -1,1% 2.572 0,8% 903 -6,1% 3.600 3,6% 2.643 2,8% 957 6,0%

>50 ani 2.507 1.903 604 2.547 1,6% 1.927 1,3% 620 2,6% 2.526 -0,8% 1.902 -1,3% 624 0,6%

TOTAL 6.714 4.993 1.721 6.793 1,2% 5.116 2,5% 1.677 -2,6% 7.012 3,2% 5.252 2,7% 1.760 4,9%
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Cuprins
Înapoi

Responsabilitatea E.ON față de oameni

La nivelul Grupului E.ON avem implementate strategii pe termen mediu și lung în 
ceea ce privește investițiile și dezvoltarea afacerii în general, fapt care ne-a permis să 
depășim perioada dificilă creată de pandemia COVID-19 fără un impact semnificativ 
asupra ratei angajărilor și asupra ratei fluctuației de personal. Astfel, rata angajărilor în 
Grupul E.ON în anul 2020 s-a păstrat la același nivel față de 2019, de 9,6% și a crescut 
în 2021 până la 12,4%. În general, mobilitatea forței de muncă se reduce pe măsura 
creșterii vârstei angajaților, fapt reflectat și de rata de angajări și de rata fluctuației 
de personal în companiile din Grupul E.ON. Prin politica noastră de personal și prin 
perspectivele de dezvoltare în carieră pe care le oferim angajaților noștri am reușit să 
avem o rată a angajărilor în companie mult mai mare decât rata fluctuației de personal, 
cu cel mai mare ecart în categoria angajaților cu vârste mai mici de 30 de ani, unde 
rata angajărilor a urcat până la 38% în cursul anului 2021, în timp ce rata fluctuației de 
personal pentru aceeași categorie de vârstă a fost de 8%.

Rata de angajări în cadrul Grupului E.ON

2019 2020 2021

< 30 ani 32% 33,1% 38,1%

30 - 50 ani 9,8% 9,9% 13,5%

> 50 ani 3,1% 2,0% 1,8%

F 14,1% 7,1% 13,6%

M 8,0% 10,4% 12,0%

TOTAL 9,6% 9,6% 12,4

Pe de altă parte, datorită stabilității carierei oferită de Grupul E.ON chiar și în perioade 
în care alte companii au operat reduceri de personal pentru a depăși perioada dificilă 
generată de pandemia COVID-19, rata fluctuației de personal a cunoscut o scădere 
față de anul 2019, mai ales în cursul anului 2020, iar în anul 2021 s-a menținut sub 
nivelul din 2019, chiar dacă a înregistrat o ușoară creștere fată de anul anterior. Cea 
mai accentuată scădere a ratei fluctuației de personal s-a înregistrat în categoria de 
personal cu cea mai mare mobilitate pe piața forței de muncă și anume angajații cu 
vârstă mai mică de 30 de ani. În rândul angajaților cu vârste între 30 și 50 de ani, rata 
fluctuației de personal s-a menținut sub 5% în anul 2021, fapt care ne dovedește că 
suntem o companie în care angajații au încredere și care le oferă acestora siguranță 
în ceea ce privește locul de muncă și viitorul în general. Creșterea ratei fluctuației de 
personal în rândul angajaților cu vârsta de peste 50 de ani este generată de ieșirea la 
pensie a unui număr mai mare de angajați în cursul anilor 2020 și 2021.

Rata fluctuației de personal în cadrul Grupului E.ON

2019 2020 2021

< 30 ani 13,1% 6,8% 8,3%

30 - 50 ani 6,3% 4,2% 4,9%

> 50 ani 2,2% 2,5% 3,1%

F 4,6% 4,1% 4,8%

M 5,7% 3,7% 4,6%

TOTAL 5,4% 3,8% 4,7%

2019 2019

2019 2019

2020 2020

2020 2020

2021 2021

2021 2021

32%

13,1%

33,1%

6,8%

38,1%

8,3%9,8%
6,3%

9,9%
4,2%

13,5%

4,9%3,1%
2,2%2,0% 2,5%1,8% 3,1%

>50 ani30-50 ani<30 aniRată angajări >50 ani30-50 ani<30 aniRată fluctuație personal

8,0% 5,7%10,4% 3,7%12,0%14,1% 4,6%7,1% 4,1%13,6% 4,6%4,8%
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Privind în viitor, vedem că diversitatea va rămâne un element cheie al competitivității 
E.ON și o sursă de îmbogățire a culturii organizaționale. Diversitatea și o cultură 
corporativă a aprecierii reciproce promovează creativitatea și inovația în cadrul 
grupului, de care avem nevoie atât noi cât și întreaga societate.

Atenția pe care E.ON o acordă diversității și incluziunii își are izvoarele în cultura 
organizației noastre care este formată pe baza culturii internaționale a pluralității 
și se bazează pe principiile fundamentale ale nediscriminării, egalității de șanse și 
includerii tuturor formelor de diversitate, precum și integrării muncii cu respectul față 
de nevoile personale și familiale ale oamenilor.

Mai presus de toate, diversitatea este o valoare de bază a Grupului E.ON prin 
care urmărim să asigurăm tuturor angajaților, fără deosebire de naționalitate, 
vârstă, sex, religie, orientare identitară, origine etnică, opinie politică, statut social, 
condiții medicale, circumstanțe familiale, apartenență ori activitate sindicală și 
orice alt aspect irelevant, șanse egale prin crearea unui mediu incluziv în care să se 
poată dezvolta și să-și pună în valoare potențialul, iar la stabilirea și la acordarea 
salariului este interzisă orice astfel de discriminare. Grupul E.ON acordă o foarte 
mare importanță nediscriminării de orice fel, astfel că în Codul de Conduită cât și în 
Regulamentul intern există capitole separate care cuprind reguli privind respectarea 
principiului nediscriminării și al înlăturării oricăror forme de încălcare a demnității.

Pentru o cât mai bună înțelegere de către salariați a situațiilor de discriminare, în 
Regulamentul intern sunt descrise atât situațiile de discriminare directă, cât și cele 
de discriminare indirectă. Suplimentar, sunt explicate în mod particular situațiile de 
discriminare pe bază de sex precum și acelea de hărțuire sexuală.

În conformitate cu Regulamentul intern salariații au dreptul la protecție împotriva 
oricărei forme de discriminare directă sau indirectă de către un salariat, bazată 
pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență 
națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, 
situație sau activitate sindicală.

Mulțumită selecției atente a personalului în cadrul procesului de recrutare, precum 
și a prezentării periodice, în cadrul sesiunilor interne de instruire, a valorilor și 
principiilor companiei, suntem mândri că, în ultimii 3 ani, în cadrul companiei noastre 
a existat o singură sesizare privind incidente de discriminare, dar aceasta a fost 
infirmată de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

În plus, E.ON își propune să încurajeze toți partenerii de afaceri să adopte același set 
de valori, în special lipsa oricărei forme de discriminare în relațiile de muncă.

Majoritatea aspectelor privind diversitatea sunt de natură strict personală și nu au 
niciun impact în relația dintre angajat și companie, motiv pentru care, nu colectăm 
astfel de informații și nu le putem prezenta în acest raport. Singurele aspecte privind 
diversitatea despre care avem informații se referă la vârstă, sex, naționalitate și 
încadrarea într-o categorie de persoane vulnerabile, așa cum este definit acest aspect 
de legislația din România.

La nivelul conducerii companiei, proporția persoanelor de alte naționalități decât cea 
română s-a menținut în jurul valorii de 5% de-a lungul ultimilor 3 ani, dar am observat 
o inversarea a raportului între categoriile de vârstă, la sfârșitul anului 2021 toate 
persoanele din conducere de alte naționalități făcând parte din grupa de vârstă 30-50 
de ani.

Și în rândul angajaților proporția angajaților de alte naționalități s-a menținut 
relativ constantă în decursul ultimilor 3 ani, în jurul valorii de 3%. Ușoara scădere 
înregistrată se datorează, cel mai probabil, dificultăților de călătorie din timpul 
pandemiei care i-au determinat pe unii angajați să aleagă locuri de muncă mai 
apropiate de familie.

Pe de o parte, specificul activității noastre solicită angajaților obținerea unor calificări 
de bază recunoscute în România, iar pe de altă parte nivelul salariilor nu este atractiv 
pentru muncitori străini la început de carieră. Din aceste motive, ponderea angajaților 
de alte naționalități este direct proporțională cu grupa de vârstă. Astfel, proporția 
angajaților de alte naționalități pornește de la 0,2% în cazul angajaților cu vârsta mai 
mică de 30 de ani și ajunge la 4% în cazul angajaților cu vârsta mai mare de 50 de ani.

Modelele tradiționale și culturale determină o mobilitate mai redusă a persoanelor de 
sex feminin în scopul angajării într-o altă țară, astfel că proporția angajaților de sex 
feminin este de doar 1,8% în comparație cu cea a persoanelor de sex masculin care se 
situează la 3%.

Cuprins
Înapoi

Responsabilitatea E.ON față de oameni
GRI 405-1 60

Raport de sustenabilitate 2021
E.ON România



Cuprins
Înapoi

Responsabilitatea E.ON față de oameni

Proporția angajaților de alte naționalități din numărul total de angajați

<30 ani 30-50 ani >50 ani M F Total

20
19

Angajați 3 0,4% 103 2,9% 102 4,1% 174 3,5% 34 2,0% 208 3,1%

Conducere — — 0 0,0% 3 17,6% 3 7,9% 0 0,0% 3 5,2%

20
20 Angajați 3 0,4% 90 2,6% 106 4,2% 166 3,2% 33 2,0% 199 2,9%

Conducere — 1 2,6% 2 14,3% 3 8,1% 0 0,0% 3 5,7%

20
21 Angajați 2 0,2% 83 2,3% 103 4,1% 157 3,0% 31 1,8% 188 2,7%

Conducere —   — 3 6,4% 0 0,0% 3 8,1% 0 0,0% 3 5,3%

Numărul persoanelor vulnerabile angajate în companie a crescut de la 8 persoane în 
anul 2019, la 11 persoane în anul 2020 și a rămas constant pe parcursul anului 2021.

Politica de remunerare a angajaților E.ON promovează evoluția salarială în corelație 
exclusivă cu criterii de performanță obiective și transparente.

Pe lângă salariul de bază lunar, angajații E.ON beneficiază de sporuri permanente 
(unde este cazul), bonusuri anuale de performanță, primă de vacanță și primă de 
ziua Meseriei. Alături de aceste drepturi salariale, salariații mai au dreptul la diverse 
indemnizații și zile libere plătite în plus față de cele stabilite prin legislația națională.

În cadrul E.ON există o politică salarială transparentă și echitabilă așezată pe 
următoarele principii de bază:

• Contribuția reală a postului stabilită pe baza metodologiei de evaluare a posturilor 
implementată de E.ON reprezintă modul în care postul influențează rezultatele 
Companiei;

• Orientarea spre performanță, atât salariul de bază, cât și sistemul de bonusuri fiind 
direct legate de performanța individuală, a echipei și a Societății;

• Competitivitatea salariului față de piețele relevante;
• Echitate și consecvență internă – angajații plasați în poziții similare beneficiază 

de un tratament egal în ceea ce privește remunerația, ținându-se cont de anumiți 
factori obiectivi, cum ar fi calitatea muncii sau competențele profesionale ale 
angajatului.

În cadrul politicii salariale a E.ON posturile sunt așezate pe benzi salariale care 
reflectă contribuția postului în cadrul Companiei, fiecărei benzi corespunzându-i un 
anumit nivel salarial de referință, salariile individuale încadrându-se în funcție de 
competențele și performanțele salariatului într-un interval cuprins între 75% și 125% 
față de nivelul de referință.

Astfel, nu există diferențe între salariile oferite femeilor și bărbaților și nici alte 
diferențe pe baza oricăror criterii sau preferințe personale. Cu toate acestea, privind 
la nivelul întregii companii, pot să apară diferențe de salarii între femei și bărbați, dar 
toate acestea au la bază motive obiective rezultate din natura activității și din lipsa 
omogenității funcțiilor în cadrul categoriilor profesionale. În anul 2021, la nivelul 
întregului grup, salariul mediu a fost cu 41% mai mare în comparație cu salariul 
mediu la nivel național, înregistrând o creștere cu 2 puncte procentuale față de anul 
precedent.

La nivelul întregului Grup E.ON, salariul mediu brut anual al femeilor a fost, în 
2021, cu 5% mai mare decât cel al bărbaților, dar există variații semnificative între 
categoriile profesionale, de la +11% în cazul funcțiilor de conducere la – 20% în cazul 
muncitorilor și -15% în cazul lucrătorilor TESA.

În cazul categoriei profesionale „Muncitori” această diferență este explicabilă prin 
faptul că 98% din angajații din această categorie sunt de sex masculin și că există 
un număr foarte mic de persoane de sex feminin în această categorie, care ocupă în 
general locuri de muncă cu un grad mai redus de risc. Se observă și faptul că la nivelul 
salariului mediu orar de bază diferența este de doar 9% în favoarea bărbaților, dar 
aceasta este majorată de sporurile care se acordă pentru condițiile muncă.

GRI 102-35, GRI 102-36, GRI 202-1, GRI 202-2, GRI 405-1, GRI 405-2, 
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3
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Raportul dintre salariul mediu anual al femeilor și al bărbaților

2019 2020 2021

Salariu orar Salariu orar Salariu orar

brut bază brut bază brut bază

Senior Management 103% 101% 104% 94% 111% 98%

TESA 85% 86% 85% 87% 85% 86%

Muncitori 82% 95% 78% 93% 80% 91%

Total 109% 116% 103% 112% 105% 114%

Faptul că diferența de 15% în favoarea bărbaților s-a menținut constantă de-a lungul 
ultimilor 3 ani, ne arată cu această diferență provine din lipsa de omogenitate a 
funcțiilor în cadrul categoriilor profesionale.

La nivelul conducerii superioare, salariul orar de bază anual a fost mai mic cu 2% în 
cazul femeilor, comparativ cu bărbații dar, printr-o performanță foarte bună obținută 
de angajații de sex feminin, acestea au reușit sa câștige pe oră în medie cu 11% mai 
mult decât bărbații. Aceasta este o dovadă a faptului că angajăm femei în rândurile 
conducerii superioare a Grupului nu pentru a atinge o țintă de diversitate, ci pentru că 
acestea sunt valoroase și au o contribuție importantă în succesul afacerii noastre.

La nivelul departamentelor de resurse umane avem implementat un sistem eficient 
de recrutare prin care ne asigurăm că toți viitorii angajați corespund cerințelor 
noastre. Acest fapt ne permite să încheiem în principal contracte pe perioadă 
nedeterminată (doar 3% dintre angajații Grupului E.ON au contracte de muncă pe 
perioadă determinată). De asemenea, doar 1% dintre angajații noștri au contract de 
muncă cu timp parțial.

Dreptul salariaților de a-și exercita libertatea de asociere și dreptul de 
negociere colectivă și individuală și de a participa la acțiuni colective sunt 
recunoscute de către Grupul E.ON, fiind consacrate sub diferite forme în 
Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivel de unitate, precum și în 
Regulamentul intern.

Pe lângă obligația de elaborare și negociere a Contractului Colectiv de Muncă, 
Grupul E.ON își asumă și obligația de a informa toți salariații cu privire la încheierea și 
prevederile Contractului Colectiv de Muncă și să-l pună la dispoziția acestora.

La nivelul grupului există încheiat un Contractul colectiv de muncă negociat cu 
sindicatele și acesta se aplică tuturor salariaților cu contract individual de muncă 
cu excepția celor angajați pe bază de contract de mandat. Prin acțiunile noastre 
periodice de informare, încurajăm salariații să se folosească de dreptul de asociere și 
negociere colectivă prin aderarea la sindicate.

În cazul în care vom fi în situația nedorită de a opera reduceri de personal prin 
concedieri colective, ca urmare a proceselor de restructurare, reorganizare, închidere 
operațională parțială sau totală a activității, sau lichidare, prin Contractul colectiv 
de muncă ne-am asumat că vom anunța în scris sindicatul cu privire la numărul și 
structura posturilor pe care intenționăm să le reducem, asupra motivelor ce stau 
la baza reducerii numărului de salariați, precum și a eventualelor posibilități de 
redistribuire a acestora. Anunțul se face cu aproximativ 100 de zile calendaristice 
înainte, în cazul lichidării și cu 60 de zile calendaristice anterior emiterii deciziilor 
de concediere, în toate celelalte cazuri. Totodată, prin consultări cu sindicatele 
vom căuta să găsim metode și mijloace de evitare a concedierilor colective sau 
de reducere a numărului de salariați care vor fi concediați, măsuri de atenuare a 
consecințelor concedierii colective prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, 
printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaților 
concediați și vom identifica și valorifica posibilitățile de redistribuire a salariaților în 
cadrul companiei.

Am prevăzut în Contractul colectiv de muncă plata unui ajutor de concediere, în 
valoare de minimum 6 salarii de bază ale salariatului, precum și acordarea a 15 zile 
libere plătite pentru a-și căuta un alt loc de muncă, în cazul desfacerii contractului 
individual de muncă din inițiativa angajatorului, din motive neimputabile salariatului.

Ne gândim la siguranța și confortul salariaților noștri și după ce aceștia 
vor ieși la pensie și plătim fiecărui salariat 150 lei/lună la o pensie privată 
Pilon III. În plus față de aceasta, fiecare salariat care se pensionează va 
primi la pensionare, indiferent de cauza pensionării, un ajutor material, în 
funcție de vechimea în muncă în industria gazului metan și/ sau energiei 
electrice, cuprins între trei și șapte salarii lunare de bază brute avute la data 
pensionării.
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Modelul de afaceri E.ON se bazează pe competențe interne, o resursă în care noi 
investim continuu pentru a asigura alinierea competențelor personalului la nevoile 
afacerii noastre, în conformitate cu strategia noastră pe termen lung.

Planurile de dezvoltare a afacerii noastre, direcțiile strategice și provocările generate 
de schimbările tehnologice și ale pieței forței de muncă în general dau naștere unui 
angajament important de creștere a valorii capitalului uman în timp, prin activități de 
perfecționare, care vizează îmbogățirea sau redirecționarea setului de competențe 
deținute de angajații noștri.

Grupul E.ON consideră că învățarea pe tot parcursul vieții este baza sustenabilității 
afacerii. Aceasta se realizează pe baza principiului 70:20:10. Considerăm că noi 
cunoștințe sunt dobândite cel mai bine în viața de zi cu zi, în principal la locul de 
muncă în cadrul interacțiunii cu colegii, clienții și furnizorii.

Cu toate că în ultimii doi ani întreaga societate a traversat o perioadă dificilă, în care 
organizarea evenimentelor cu prezență fizică a fost foarte greu de realizat datorită 
impredictibilității restricțiilor impuse de autorități, în 2020 am reușit să creștem cu 
28% numărul mediu de ore de training în comparație cu anul 2019; totuși, în anul 
2021 acesta s-a situat sub nivelul înregistrat în 2019. Creșterea numărului de ore de 
formare profesională pentru colegii din categoria „Muncitori” în anul 2020 și 2019 
se datorează faptului că în acești doi ani am organizat un număr mare de cursuri 
de calificare pentru muncitori care presupuneau multe ore de instruire teoretică și 
practică. În anul 2020 au fost organizate cursuri de pregătire pentru examenul de 
prelungire a autorizației ANRE ca instalator gaze naturale pentru un număr foarte 
mare de angajați. Aceste cursuri se organizează cu o anumită frecvență, în funcție de 
data obținerii primei autorizări, ținând cont de modificările legislative în domeniu.

Numărul mediu anual de ore de formare profesională 
și variația acestora față de anul anterior

2019 2020 2021

Medie Medie +/- % Medie +/- %

Senior Management 22 17 -27% 27 67%

TESA 10 15 48% 15 -3%

Muncitori 32 39 21% 18 -55%

Total 21 26 28% 16 -39%

Pe lângă cursurile de perfecționare tradiționale în cadrul Grupului, de autorizare și 
pregătire tehnicieni în domeniul energiei și gazelor, am organizat o serie de cursuri 
de dezvoltare personală și emoțională care să îi ajute pe angajați să gestioneze 
tulburările provocate de pandemia COVID-19. De asemenea au mai fost organizate 
cursuri pentru reprezentanții din domeniul vânzărilor, cursuri de conducere auto 
preventivă, precum și cursuri de gestionare eficientă a lucrului de acasă și utilizarea 
platformelor de conferințe online.

Începând din anul 2020, Grupul E.ON a demarat Academia Responsabililor 
de Proiect, un proiect intern de îmbunătățire ce s-a derulat pe perioada a 
18 luni, timp în care s-au organizat 287 sesiuni de training intern care au 
abordat 22 subiecte de curs.

Grupul E.ON pune mare preț pe performanță și pe transparență și echitate. Politica 
companiei privind personalul prevede ca în fiecare an să fie realizată o evaluare 
a performanțelor fiecărui angajat. Pe baza concluziilor rezultate în urma acestei 
evaluări, se pot propune majorări salariale sau avansări în funcție ale angajaților și 
se stabilește tipul de formare profesională la care angajatului îi este recomandat să 
ia parte în anul următor. 97% dintre angajații noștri au trecut prin acest proces de 
evaluare în cursul anului 2021.

Cuprins
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70%
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Sănătatea și siguranța oamenilor noștri

Pandemia COVID-19 ne-a arătat că oamenii sunt o resursă esențială pentru orice 
afacere și că această resursă este mai greu de obținut și păstrat decât alte resurse 
necesare bunei funcționări a unei afaceri. Un loc de muncă sigur și sănătos este un 
drept fundamental al omului și noi, la E.ON, am acordat întotdeauna cea mai mare 
atenție condițiilor de muncă ale angajaților noștri.

Susținem proactiv societatea și autoritățile în eliminarea exploatării în 
muncă din lanțurile de aprovizionare.

Prin strategia de sustenabilitate a E.ON ne-am stabilit următoarele obiective:

• Nicio încălcare a drepturilor omului în sfera noastră directă;
• 100% Conștientizarea Codului de conduită la nivelul tuturor angajaților;
• Măsuri adecvate de reducere pentru toate riscurile identificate legate de drepturile 

omului.

E.ON are un interes vital în asigurarea unui mediu sigur pentru angajații, activele și 
operațiunile sale și protejarea acestora împotriva amenințărilor și riscurilor legate 
de securitate (de exemplu, furt la locul de muncă, violență, riscuri de călătorie). 
Securitatea poate fi asigurată doar printr-un efort colectiv al tuturor angajaților. 
Respectarea principiilor și procedurilor de securitate și punerea lor în practică sunt 
elemente esențiale ale muncii noastre zilnice la E.ON.

De aceea toți angajații E.ON au obligația să pună siguranța pe primul loc și să asigure 
că locul de muncă în care își desfășoară activitatea este unul sigur și sănătos.

Siguranța pe primul loc!
La E.ON respectăm întotdeauna următoarele principii de siguranță:

• Avem grijă de colegii noștri
• Oprim munca nesigură
• Învățăm din greșeli și incidentele evitate

La nivelul întregului Grup este implementat un Sistem de management integrat 
Calitate – Mediu  – Sănătate și Securitate Ocupațională, în conformitate cu cerințele 
standardelor internaționale: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și OHSAS 18001: 
2008. Acest sistem voluntar de management integrează proceduri de lucru stricte 
prin care riscurile asupra sănătății și securității angajaților noștri sunt limitate, 
implicit susținând atingerea obiectivelor noastre de afaceri.

Toate activitățile Grupului E.ON și toți angajații săi sunt acoperiți de sistemul de 
management al securității și sănătății la locul de muncă.

Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM), din care fac parte 
reprezentanți ai angajaților, reprezentanți ai managementului, medicul de medicina 
muncii și lucrătorul desemnat funcționează la nivelul fiecărei companii din grup. 
Acest comitet se întrunește cu frecvență trimestrială și ad-hoc, de câte ori este 
necesar. Angajații sunt consultați cu privire la aspecte de sănătate și securitate în 
muncă în cadrul întrunirilor CSSM, prin discuții cu reprezentanții acestora, și prin 
sondaje periodice efectuate la nivel de Grup.

Standardele de siguranță stricte ale Grupului E.ON sunt atent dezvoltate și 
reprezintă o regulă imperativă pentru toți angajații noștri, în orice moment.

Prin Standardul privind așteptările de la persoanele cu funcții de conducere în 
domeniul sănătății, siguranței și mediului (HSE) (S-01) sunt stabilite cerințele pentru 
toți managerii și angajații, precum și rolul acestora în gestionarea aspectelor privind 
HSE. Standardul sprijină misiunea noastră „Hai să creăm un mâine mai bun” și 
stabilește așteptări explicite privind abordarea persoanelor aflate în funcții de 
conducere, dar și a angajaților, în toate activitățile din întregul Grup E.ON. Acest 
standard subliniază o serie de aspecte specifice selectate („așteptări minime”), care 
merită o atenție specială din partea managementului și experților HSE, în special 
pentru a ajuta la prevenirea daunelor majore și pentru a promova cultura noastră a 
grijii în întregul Grup E.ON. Standardul este aplicabil pentru toate unitățile E.ON și 
pentru toate funcțiile corporative.
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Standardul de management al riscurilor de sănătate, siguranță și mediu (S-05) oferă 
îndrumări în primul rând despre modul în care sunt gestionate riscurile HSE în 
cadrul E.ON. Acest Standard subliniază cerințele minime în legătură cu identificarea, 
analiza, evaluarea, tratarea și monitorizarea riscurilor privind sănătatea și siguranța 
angajaților noștri, precum și mediu) și - în plus - oportunități legate de acestea. 
Principalele obiective ale acestui Standard sunt de a oferi linii directoare clare și 
standardizate, permițând o înțelegere și o abordare comune a managementului 
riscului în E.ON, precum și de a oferi o cale către conformitatea cu ISO.

Standardul privind managementul incidentelor (S-02) descrie cerințele minime 
pentru managementul incidentelor, incluzând notificarea, clasificarea și investigarea 
incidentelor și implementarea măsurilor corective, precum și împărtășirea experienței 
și cunoștințelor privind măsurile preventive în cadrul Grupului E.ON și raportarea 
incidentelor. Aceste cerințe asigură aplicarea unei abordări uniforme și transparente 
în cadrul Grupului E.ON și prevăd modul în care incidentele HSE sunt raportate, 
clasificate, investigate și analizate, pe baza nivelului potențial de severitate. Totodată, 
Standardul cuprinde informații despre modalitatea de identificare, documentare 
și implementare a acțiunilor corective adecvate. Accentul se pune pe măsurile de 
prevenire a incidentelor pentru a se asigura că sunt eliminate cauzele fundamentale 
ale acestora, iar lecțiile învățate sunt împărtășite în rândul angajaților noștri.

Pentru a oferi un mediu de lucru sigur și pentru a atinge obiectivele asumate prin 
Strategia de Sustenabilitate, am implementat la nivelul Grupului Politica STOP Muncii 
Nesigure, aplicabilă în egală măsură angajaților și contractorilor care lucrează în 
beneficiul E.ON. Prin această Politică împuternicim angajații și contractorii noștri să 
oprească activitățile de lucru considerate a fi un pericol iminent. Aceștia trebuie să 
raporteze imediat șefului ierarhic, celui mai înalt reprezentant al Grupului responsabil 
pentru acea locație, precum și departamentului HSE, orice comportament, acțiune 
sau situație nesigură. Șeful ierarhic are responsabilitatea de a corecta situația 
semnalată și trebuie să efectueze o analiză de risc și un plan de acțiuni corective 
pentru eliminarea riscurilor. Toate aceste situații de pericol iminent cât și orice 
incident se raportează prin intermediul modulului Prisma pentru a putea avea un 
tablou complet asupra riscurilor și vulnerabilităților. Angajații și contractorii noștri 
sunt încurajați să își desfășoare munca în condiții de siguranță cu atât mai mult cu cât 
aplicarea Politicii într-o situație care se dovedește ulterior nefondată nu va determina 
niciun fel de repercusiuni asupra persoanei care a raportat situația respectivă.

În cursul anului s-a parcurs un proces de identificare și evaluare a pericolelor legate 
de muncă pe baza metodei elaborate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare 
pentru Protecția Muncii „Alexandru Darabont” București și a fost efectuată de 
către evaluatori certificați. La finalizarea acestui proces a fost elaborat Planul de 
Prevenire și Protecție, document ce prezintă riscurile evaluate și stabilește măsuri și 
acțiuni pentru combaterea riscurilor și detaliază măsurile de prevenire identificate și 
se aprobă de managementul de la cel mai înalt nivel. Pentru raportarea pericolelor 
legate de muncă și situațiile periculoase este utilizat Modulul Prisma, iar investigarea 
incidentelor legate de muncă se efectuează în conformitate cu cerințele legale și 
procedurile interne.

Pe lângă acestea, am implementat Analiza Riscurilor de Ultim Moment 
(ARUM), un instrument prin care fiecare angajat este încurajat să identifice 
riscuri privind activitatea pe care urmează să o desfășoare, altele decât cele 
identificate în prealabil în Evaluarea Riscurilor.

În plus, la nivelul tuturor companiilor din Grup, sunt implementate Instrucțiuni 
proprii SSM - energie electrică, Instrucțiuni tehnice interne SSM - energie electrică, 
Instrucțiuni proprii SSM - gaze naturale, Instrucțiuni de semnalizare riscuri pentru 
lucrări de șantier.

Ne preocupă în mod deosebit să identificăm și să prevenim toate riscurile care se 
pot manifesta într-un mediu de muncă complex și dinamic, așa cum este distribuția 
de gaze naturale și electricitate. Desfășurăm periodic acțiuni de monitorizare și 
implementăm măsuri eficiente de asigurarea sănătății și securității în muncă pentru 
angajații noștri și, în egală măsură, pentru contractorii care efectuează diverse 
activități pentru companiile noastre. Aceste măsuri, în acord cu legislația românească 
dar și a Grupului, sunt permanent îmbunătățite și adaptate specificului local. De 
aceea, ne dorim să folosim mai intens experiența acumulată în relația cu contractorii 
noștri și să aplicăm, fiecare dintre noi, învățămintele și bunele practici rezultate din 
acest parteneriat.
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Ne propunem să îmbunătățim sănătatea și securitatea în muncă prin:

1. identificarea pericolelor, reevaluarea riscurilor asociate activităților desfășurate şi 
inițierea de acțiuni de prevenire sau limitare a impactului incidentelor potențiale, 
pe toată durata de execuţie a lucrărilor;

2. utilizarea de către lucrători a echipamentului și mijloacelor individuale de protecție 
corespunzătoare sarcinilor de muncă și riscurilor aferente activităților desfășurate;

3. exploatarea echipamentelor în condiții de siguranță prin respectarea 
reglementărilor privind proiectarea, punerea în funcțiune şi mentenanţa 
preventivă și de intervenție a acestora;

4. raportarea și investigarea incidentelor, cu prelucrarea învăţămintelor desprinse din 
analiza acestora.

Este de asemenea vital să conștientizăm importanța raportării accidentelor ușoare, a 
incidentelor cu potențial de accidentare, precum şi a deviațiilor de la practicile sigure 
de lucru. În acest efort comun sunt implicați managerii de proiect, inspectorii de 
securitate și sănătate în muncă, toți cei care au responsabilități în execuția lucrărilor 
şi serviciilor contractate.

Doar acționând cu responsabilitate putem să eliminăm practicile și 
comportamentele nesigure şi periculoase care sunt cauzele principale în 
producerea de accidente!

Instruirea angajaţilor cu privire la sănătatea și securitatea în muncă

În conformitate cu legislația în vigoare, instruirea angajaților privind sănătatea și 
securitatea în muncă cuprinde 3 faze:

1. Instruirea introductiv generală,
2. Instruirea la locul de muncă,
3. Instruirea periodică.

Instruirile în domeniul securității și sănătății în muncă, realizate în cadrul instruirilor 
periodice sau de fiecare dată când este necesar, se desfășoară conform tematicii 
de instruire aprobată de directorul general. Aceste instruiri sunt completate în 
mod obligatoriu și cu demonstrații și exerciții practice, ajutând astfel la o mai bună 
înțelegere a aspectelor prezentate și se incheie cu testarea și verificarea însușirii 
cunoștințelor după fiecare instruire.

Suplimentar față de instruirile prevăzute în legislația națională, materiale de 
informare sunt transmise periodic angajaților atât prin e- mail cât și prin postare pe 
pagina de intranet.

În cadrul Grupului E.ON avem implementate controale eficiente la nivelul 
departamentului de resurse umane pentru a nu permite efectuarea de ore 
suplimentare peste norma legală maximă. Realizăm continuu evaluări ale gradului 
de încărcare cu sarcini a personalului precum și a nivelului de activitate existent în 
cadrul fiecărei echipe, pentru a putea preîntâmpina apariția necesității de efectuare 
a orelor suplimentare și pentru a putea distribui echilibrat volumul de muncă din 
companie. Ultimii 2 ani de pandemie ne-au creat cadrul propice să ne automatizăm 
procesele interne și să oferim experiențe digitale angajaților noștri (pontajul online,  
planificarea graficului de telemuncă, un sistem de evaluare și stabilire obiective 
digital, etc.).

Perioada pandemică a reprezentat o oportunitate pentru implementarea unui mod de 
lucru hibrid, a cărui continuitate se aplică și în prezent la un nivel îmbunătățit, având 
la bază și nevoile exprimate de angajații noștri.

Servicii medicale

Companiile din cadrul Grupului E.ON România au încheiate contracte dedicate 
de medicina muncii în cadrul cărora medicul specialist participă la procesul de 
identificare și evaluare a riscurilor și contribuie la prevenția, monitorizarea și 
asigurarea sănătății în muncă. Pentru a anticipa cât mai bine riscurile la care pot fi 
expuși angajații noștri, Grupul E.ON oferă acestora posibilitatea de a accesa pachetul 
de screening preventiv.
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Grupul E.ON facilitează accesul angajaților la servicii medicale și de asistență 
medicală non-ocupațională, oferind abonamente de sănătate în cadrul rețelelor 
private din România. Toți angajații pot accesa serviciile medicale prin simpla 
programare.

Prin intermediul contractelor cu prestatorii de servicii medicale, în anul 2021 au 
fost derulate următoarele acțiuni specifice de îmbuntățire a stării de sănătate a 
angajaților:

• Campanii lunare de sănătate:
	{ Căștile audio: sunt sau nu un pericol pentru sănătate?
	{ Vaccinarea împotriva Covid.
	{ Fă-ți anual un set de analize medicale
	{ Sfaturi pentru sănătate. Astăzi, despre nutriția corectă!
	{ Sport la Medlife
	{ Sfaturi pentru sănătate: Copilul meu este răcit. Ce trebuie să fac?
	{ Despre imunitate
	{ Este empatia o abilitate pe care o putem deprinde?
	{ Învățăm despre când și cum să acordăm primul ajutor
	{ Pandemia valul 4
	{ Vaccinarea antigripală
	{ 10 Sfaturi de la Medlife pentru a rămâne sănătoși fizic și mental

• Gimnastică medicală – program online 7.000 ore de sport efectuate în perioada 
01.01.2021-31.12.2021

• Workshop-uri pe teme de sănătate:
	{ Cum comunicăm eficient?
	{ Managementul conflictului
	{ Ergonomie
	{ Seminarii cu psiholog

• Cursuri de Prim Ajutor cu voluntari SMURD - au 
continuat și în anul 2021 instruirile de prim ajutor 
cu SMURD, fiecare sesiune a durat aproximativ 2 
ore și a constat în prezentarea de noțiuni teoretice 
și practice:

	{ 10 sesiuni de formare (6 în Iași și 4 în 
Târgu-Mureș)

	{ 110 colegi participanți la aceste cursuri

• Întâlniri lunare cu psihologul Gaspar Gyorgy 
	{ 12 sesiuni online cu discuții pe teme ce țin de: gestionarea anxietății, 

burnout, comunicare la locul de muncă, dezvoltare persoanală, 
psihologie relațională, etc.

	{ Participarea a circa 200 de colegi la fiecare din aceste sesiuni

Pe parcursul anului 2021, la nivelul Grupului E.ON s-au produs 5 accidente de muncă, 
în cadrul cărora 1 angajat și-a pierdut viața iar alt angajat a suferit vătămări grave. Cu 
toate acestea, se poate observa din tabelul de mai jos că, ne-am îmbunătățit scorul 
la toți cei trei indicatori analizați. Ca și în anii precedenți, nici în anul 2021 nu s-au 
înregistrat cazuri de îmbolnăviri profesionale.

2019 2020 2021

TRIF* 0,92 0,91 0,43

LTIF** 0,92 0,64 0,26

SIF*** 0,37 0,27 0,17

* TRIF – Frecvența totalității de incidente înregistrabile
** LTIF – Frecvența accidentelor cu incapacitate temporară de muncă
*** SIF – Frecvența incidentelor severe și a deceselor

Cauzele identificate în cadrul analizei fiecărui accident în parte au relevat că acestea 
s-au produs prin cădere de la aceeași înălțime sau mică înălțime, accidentare auto, 
înțepătură de viespe și electrocutare. Pentru a elimina pericolele la locul de muncă și 
pentru a diminua riscul de producere a acestor tipuri de accidente, o serie de acțiuni 
de prevenție au fost întreprinse sau sunt în curs de desfășurare:

• reevaluarea riscurilor
• instruirea personalului și comunicarea către toți angajații a cauzelor care au 

condus la producerea de accidente de muncă.
• protecția angajaților prin furnizarea de echipamente individuale de protecție 

specifice fiecărui loc de muncă

Departamentul HSE efectuează periodic controale interne și la contractori, conform 
Planului de inspecții și vizite HSE aprobat. Aceste controale se realizează tocmai 
pentru a se asigura că munca se desfășoară în condiții de siguranță și riscurile de 
accidentare sunt reduse prin respectarea politicilor, procedurilor și instrucțiunilor 
de lucru aplicabile. Neconformitățile identificate sunt cercetate și se propun măsuri 
pentru îmbunătățire, iar în funcție de gravitatea abaterii, sunt dispuse măsuri 
disciplinare.
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Ne dorim să avem cei mai buni profesioniști și încurajăm colegii, an de an, 
să participe la competițiile profesionale interne și externe.

Trofeul Electricianului

Trofeul Electricianului este un eveniment de tradiție, probabil cel mai 
longeviv și de anvergură concurs profesional din România, acesta fiind 
organizat pentru prima dată în 1977.

Ediția 2021 a concursului profesional „Trofeul Electricianului” s-a 
desfășurat la Piatra Neamț pe parcursul a trei zile în care peste 120 
de electricieni și ingineri din Delgaz Grid au susținut probe teoretice și 
practice. 

Evenimentul a inclus, pentru al cincilea an, și secțiunea Trofeul 
Electricianului Junior, secțiune la care au participat 12 tineri viitori 
electricieni, elevi de la patru unități de învățământ cu clase cu profil 
energetic.

Sănătatea contractorilor noștri este importantă pentru Grupul E.ON

Pe lângă grija față de siguranța și integritatea angajaților noștri, considerăm că este 
datoria noastră să contribuim și la siguranța și integritatea angajaților contractorilor 
noștri prin intermediul instruirilor pe care le oferim acestora atât în domeniul gazelor 
naturale, cât și în domeniul electricității prin care le prezentăm contractorilor riscurile 
existente și măsurile de siguranță pe care aceștia trebuie să le pună în practică atunci 
când lucrează în cadrul contractelor cu Grupul E.ON. În domeniul electricității am 
organizat, în anul 2021, 6 întâlniri semestriale cu administratorii contractorilor și mai 
multe întâlniri colective la care au participat peste 250 de angajați ai contractorilor. În 
domeniul gazelor naturale au fost organizate 3 întâlniri online în cursul anului 2021 și 
aproximativ 30 de întâlniri colective cu contractorii la care au participat aproximativ 
200 de persoane din partea contractorilor. Aceste întâlniri se realizează cu prestatorii 
de servicii în prima zi a începerii executării lucrărilor, cu participarea întregului 
personal care ia parte la lucrări din partea contractorului.

Ne dorim să creștem gradul de responsabilitate și conștientizare a riscurilor în rândul 
contractorilor noștri și am inițiat în anul 2021 programul „Creștem Împreună” la 
care au participat deja 4 contractori în cursul anului. Ne dorim să continuăm acest 
program și în anul 2022 și să realizăm chiar audituri pe teren pentru a verifica modul 
de respectare a normelor de siguranță în muncă.

În ceea ce privește situația siguranței la locul de muncă, în anul 2021, la nivelul 
contractorilor noștri, s-a înregistrat un singur accident de muncă ușor, fără vătămări 
grave. Pentru anul 2021 nu avem cunoștință de înregistrarea vreunui caz de 
îmbolnăvire profesională în rândul lucrătorilor care au lucrat pentru Grupul E.ON prin 
intermediul contractorilor.

Avem grijă de viitoarele mămici

Am acordat o atenție deosebită protecției maternității la locul de muncă și am dedicat 
un capitol separat în Regulamentul intern acestui subiect. Pentru a putea beneficia 
de condițiile speciale acordate salariatelor gravide, acestea trebuie să anunțe în 
scris angajatorul despre această stare fiziologică, iar noi ne obligăm să păstrăm 
confidențialitatea asupra stării de graviditate și vom anunța ceilalți angajați doar cu 
acordul scris al salariatei și doar dacă acest lucru este în interesul bunei desfășurări a 
procesului de muncă.

Condițiile speciale oferite persoanelor gravide includ:

• Acordarea unei dispense pentru consultații prenatale în limita a 
maxim 16 ore pe lună, fără afectarea drepturilor salariale;

• Salariatelor gravide, începând cu luna a V-a de sarcină, precum 
și celor care alăptează, nu li se solicită efectuarea de ore 
suplimentare, nu sunt trimise în deplasare și nu pot fi detașate 
decât cu acordul lor.

Încurajăm toți angajații noștri să își ia concediu pentru creșterea copilului asigurându-i 
pe aceștia că le vom păstra locul de muncă și funcția deținută, și în plus de aceasta, 
vom face tot posibilul pentru a le ușura procesul de reintegrare în muncă după 
finalizarea concediului pentru creșterea copilului. Astfel, am reușit să avem o rată de 
întoarcere la muncă de 90% în anul 2021.

Urmând caracteristicile culturale ale zonei, avem foarte puțini bărbați care aleg să 
rămână în concediu pentru creșterea copilului, acest fenomen nefiind influențat în 
niciun fel, nici direct de către companie, nici indirect prin natura activității.

Cuprins
Înapoi
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Răspunsul nostru la COVID

Și în cel de-al doilea an de pandemie COVID-19, prioritățile Grupului E.ON au fost 
aceleași ca în anul anterior: securizarea furnizării energiei electrice și a gazelor 
naturale și siguranța angajaților și a consumatorilor. Rețelele noastre de distribuție 
a energiei au funcționat în regim normal, chiar și în condițiile dificile determinate de 
pandemie, manifestate prin restricții multiple, dar și de îmbolnăvirea unui număr 
semnificativ de angajați. Întregul Grup E.ON a aplicat constant cele mai bune practici 
actualizate, în acord cu planul de management al pandemiei și continuitate a afacerii. 
Aceasta a inclus actualizarea evaluării riscurilor, actualizarea regulamentelor în 
acord cu cerințele legislative și realizarea rapidă a comunicărilor interne în scopul 
promovării transparenței și creșterii nivelului de informare cu privire la pandemia 
COVID-19 și a măsurilor de răspuns ale E.ON. Cele mai importante măsuri 
implementate vizează igiena strictă și distanțarea fizică, lucrul de acasă, oferirea 
de echipament special de protecție pentru reducerea transmiterii infecției și multe 
altele. Aceste măsuri, susținute prin implicarea angajaților noștri, au făcut posibilă 
menținerea tuturor activităților noastre, în condiții de siguranță. În plus, managerii au 
menținut atenția și asupra stării generale de bine a colegilor lor, la nevoie indicându-le 
sprijin și asistență, precum consiliere personală confidențială.

Standardul de securitate și sănătate pentru prevenirea și limitarea căilor de expunere 
și infectare în caz de epidemii/ pandemii cu noul virus SARS-CoV-2, prin care sunt 
reglementate regulile de prevenire și protecție interne, elaborat de Celula de criză 
înființată la nivelul întregului Grup E.ON și condusă de managementul de la cel mai 
înalt nivel, împreună cu Ghidul cetățeanului pentru situații de urgență, Deciziile 
și recomandările celulei de criză ale Grupului E.ON din Essen și Actele normative 
emise de către statul Român referitoare la pandemia COVID-19, au creat un cadru de 
referință pentru desfășurarea în siguranță a tuturor activităților angajaților Grupului 
E.ON din România, cât și a contractorilor noștri.

Cuprins
Înapoi

Responsabilitatea E.ON față de oameni

Aspecte adresate prin Regulile și recomandările 
Standardului gestionare epidemie SARS-CoV-2

Grupul E.ON este conectat la comunitate și parte din aceasta, astfel că, cu 
toate eforturile depuse constant și coordonat de către noi, efectele pandemiei 
COVID-19 asupra afacerii noastre și asupra societății sunt gestionate în cel mai 
bun mod posibil, însă nu sunt neglijabile. Implicațiile și impacturile viitoare vor 
depinde în continuare de variantele următoare ale virusului și de agresivitatea 
și contagiozitatea acestora, de nivelul de vaccinare și eficacitatea vaccinurilor, 
de performanța tratamentelor disponibile, aspecte care nu sunt în controlul 
Grupului E.ON. Ceea ce putem face și vom continua să facem este să urmărim 
și analizăm riscurile legate de pandemia COVID-19 și să actualizăm constant 
abordarea noastră la nivelul celor mai bune practici internaționale.

• Spălarea corectă a mâinilor

• Utilizarea gelului dezinfectant

• Utilizarea mănușilor de protecție 
de unică folosință din nitril

• Reguli pentru purtarea măstilor 
de protecție și îndepărtarea lor

• Măsuri specifice pentru 
personalul angajat suspect de 
contaminare cu noul coronavirus 
SARS-CoV-2

• Măsuri specifice pentru 
dezinfectarea autoturismului de 
serviciu/personal

• Îngrijirea pielii uscate/
deteriorate ca urmare a spălării 
și dezinfectării frecvente a 
mâinilor

• Dezinfecția suprafețelor cu 
soluții pe bază de hipoclorit

• Recomandări pentru inactivarea 
virusului de pe documentele 
manipulate manual

• Sănătate emoțională

• Tipuri de măști și nivelul de 
protecție a fiecăreia

• Matrice privind utilizarea EIP 
 în caz de epidemie/pandemie

• Mod de utilizare al 
combinezonului

• Curățarea și dezinfectarea 
echipamentelor IT&C

• Verificarea temperaturii 
angajaților
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Ne dezvoltăm durabil 
și protejăm mediul 

înconjurătorPentru a ne atinge obiectivul declarat de a 
fi lideri în tranziția energetică, în noiembrie 
2021 ne-am actualizat strategia corporativă 
și am stabilit trei priorități clare asupra 
cărora ne vom concentra resursele umane și 
financiare în următorii ani: sustenabilitate, 
digitalizare și creștere. Sustenabilitatea 
se află în centrul strategiei noastre și va fi 
principiul care ne va ghida toate acțiunile 
noastre viitoare.

Cuprins
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Strategia de sustenabilitate a întregului Grup E.ON conturează un cadru comun pentru 
dezvoltarea sustenabilă a întregii afaceri și se concentrează asupra acțiunilor climatice, 
oamenilor și bunei guvernanțe corporative. Organizația noastră se angajează să fie un lider în 
domeniul schimbărilor climatice și să stabilească obiective climatice ambițioase.

Obiectivul nostru este ca emisiile din Scopul 1 și 2 ale Grupului E.ON să fie neutre din punct de 
vedere climatic până în 2040, iar emisiile din Scopul 3 până în 2050:

• Ne vom reduce emisiile din Scopul 1 și 27 cu 75% până în 2030 și cu 100% până în 2040 (față 
de 2019);

• Ne propunem să reducem emisiile din Scopul 38 cu 50% până în 2030 și cu 100% până în 
2050 (față de 2019).

A fi neutru din punct de vedere climatic înseamnă a produce emisii aproape de zero și a 
compensa emisiile reziduale care nu pot fi eliminate.

De asemenea, am prezentat „Ambiția noastră de afaceri pentru 1,5 °C” inițiativei 
Science Based targets (SBTi). Împreună vom valida obiectivele noastre climatice care 
corespund cu 1,5 °C și criteriile SBTi.

Managementul riscului
E.ON își monitorizează și evaluează în mod regulat nivelul de sustenabilitate, riscurile legate 
de climă și alte riscuri și oportunități non-financiare și impactul lor potențial pe termen scurt, 
mediu și lung. În 2020, E.ON a integrat riscurile legate de climă în sistemul său ERM (Enterprise 
Risk Management). În 2021, au fost integrate și riscurile legate de drepturile omului în lanțul 
de aprovizionare, chestiuni referitoare la angajați, aspecte sociale și combaterea corupției. 
Managerii de risc și sustenabilitate din unitățile noastre au fost implicați activ în acest proces. 
Stadiul acestui proces este prezentat în mod regulat Comitetului de Risc al Grupului E.ON.

Analizele noastre privind riscurile climatice cuprind riscuri fizice (cum ar fi vremea extremă 
și creșterea temperaturilor), precum și riscuri tranzitorii (cum ar fi schimbările în preferințele 
consumatorilor, mediul nostru de reglementare și prețurile carbonului).

7 - Scop 1 - emisii directe de gaze cu efect de seră (GES) provenite din surse controlate sau deținute de o organizație (de exemplu, emisii asociate cu arderea combustibilului în cazane, cuptoare, vehicule).
 Scop 2 - emisii indirecte de GES asociate cu achiziționarea de electricitate, abur, căldură sau răcire.
8 - Scop 3 - emisii rezultate din activitățile desfășurate în active care nu sunt deținute sau controlate de organizația raportoare, dar pe care organizația le afectează indirect în lanțul valoric.

Reducerea amprentei de CO₂
Pentru a reduce emisiile directe și indirecte, și a proteja mediul înconjurător, deja am 
implementat o varietate de măsuri pe care le vom prezenta în continuare, alături de rezultatele 
obținute.

Principalele măsuri de eficiență energetică și de protejare a mediului înconjurător aplicate în anul 
2021 la clădirile administrative:

• Întreținerea preventivă a echipamentelor, instalațiilor și accesoriilor aferente clădirilor 
administrative, cu scopul de a crește durata de utilizare a acestora prin: monitorizarea stării 
tehnice a clădirilor, echipamentelor și instalațiilor aferente clădirilor în vederea întocmirii 
planului anual de reparații, execuția la timp a verificărilor/ reviziilor tehnice periodice, execuția 
de mici lucrări de reparații în scopul evitării degradării ireparabile a diverselor echipamente, 
accesorii și dotări ale clădirilor;

• Monitorizarea consumurilor energetice proprii (energie electrică și gaze naturale) și evaluarea 
emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate;

• Optimizarea suprafeţelor ocupate (reducerea numărului de m2 utilizaţi prin relocarea 
activităţilor și valorificarea spațiilor vacante);

• Derularea investiţiilor și modernizarea clădirilor prin lucrări de reabilitare termică: înlocuire 
tâmplărie interioară şi exterioară, suprafeţe vitrate, termo-sisteme, refaceri acoperiş, 
anvelopare exterioară;

• Montarea de echipamente energetice moderne (cazane/ centrale termice automatizate, 
sisteme de aer condiţionat, radiatoare eficiente şi cu posibilităţi de reglare independentă);

• Dotarea sistemelor de iluminat cu corpuri de iluminat cu consum redus și cu senzori de 
prezenţă şi detecţie zi/ noapte (în spațiile comune), înlocuirea lămpilor exterioare cu bec 
incandescent cu lămpi dotate cu becuri led;

• Înlocuirea materialelor cu degajări toxice cu materiale conforme;
• Evaluarea nivelului de eficiență energetică în alegerea și contractarea locațiilor închiriate;
• Conștientizarea angajaților privind opțiunile de eficientizare a consumului de energie și 

importanța aplicării acestora; 
• Gestionarea eficientă a deșeurilor prin colectarea separată și contractarea operatorilor de 

colectare selectivă a deșeurilor;
• Înlocuirea paharelor de plastic cu pahare de carton de unica folosință pentru dozatoarele de 

apă potabilă din dotarea clădirilor administrative și tehnologice. În acest mod au fost eliminate 
1,5 milioane pahare de plastic/ an, adică 35 t deșeuri plastic/ an.

Cuprins
Înapoi

Ne dezvoltăm durabil și protejăm mediul înconjurător
GRI 102-15, GRI 201-2, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 103-1, GRI 103-2, 
GRI 103-3
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Pentru încălzirea clădirilor în care ne desfășurăm activitatea, respectiv încălzirea 
unei suprafețe totale de 221.362 m2, în 2021 au fost utilizați 24.030.593 kWh, cu 
16% mai mult decât în anul 2020; cantitatea de emisii de CO₂e corespunzătoare 
combustibililor arși pentru încălzirea clădirilor noastre a crescut proporțional.

2021 2020

4.401 3.807
Emisii CO₂e corespunzătoare combustibililor arși 
pentru încălzirea clădirilor 
tCO2e

24.030.593 20.703.523

Cantitatea de gaze naturale arse pentru încălzirea 
clădirilor

kWh

Principalele măsuri de eficiență energetică aplicate în anul 2021 la flota auto:

• Flota auto a fost menținută într-o stare tehnică corespunzătoare prin respectarea 
termenelor de revizii, prezentarea în service în cel mai scurt timp de la apariția unei 
defecțiuni, instruirea utilizatorilor prin: 8 sesiuni de cursuri teoretice la care au 
participat 369 utilizatori auto și 4 sesiuni de cursuri practice la care au participat 
174 utilizatori auto;

• Pe parcursul anului 2021 a continuat monitorizarea exploatării și a mentenanței 
flotei auto pentru eficientizarea/ reducerea consumului de carburant (rapoarte 
privind: evidența consumurilor, analiza km efectuați/ unități organizaționale, 
călătorii în afara programului, staționare cu motorul pornit, notificări depașire 
limită viteză, monitorizarea consumului specific de carburant);

• Au fost identificate și casate autovehiculele care au îndeplinit condițiile de casare 
(Km/ vechime): 100 autovehicule (EN 96,  CS 4) cu o vechime medie de 11 ani, și 
returnate leasing 37 (EN 9, CS 28);

• Optimizarea nevoilor specifice de mijloace de transport pentru activitățile 
operaționale, în corelare cu tendințele din domeniul de business, precum și cu 
soluțiile și produsele oferite de piața auto;

• Autovehiculele cu motoare cu ardere internă achiziționate au norma de poluare 
de exigență maximă, minimum EURO 6 – ceea ce conduce la diminuarea poluării 
aerului cu noxe cauzate de mobilitate;

Cuprins
Înapoi

Ne dezvoltăm durabil și protejăm mediul înconjurător
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Achiziții autovehicule noi în 2021:

Tip autovehicul Proprietate Leasing Total %

Electrice 13 - 13 30

Hybrid - 3 3 7

Mild hybrid 1 6 7 16

Diesel 13 6 19 44

Benzină - 1 1 2

Total 27 16 43

În anul 2021, față de anul anterior, prin utilizarea unui număr dublu de autovehicule 
închiriate, noi și performante, inclusiv electrice, emisiile asociate acestora au 
înregistrat o reducere de cca. 25%.

2021 2020

498 658 Emisii asociate autovehiculelor închiriate 
tCO2e

201 101 Număr autovehicule închiriate

Pe parcursul anului 2021, Grupul E.ON a realizat investiții importante în autovehicule 
performante și cu impact scăzut asupra mediului, fapt confirmat de scăderea 
emisiilor asociate autovehiculelor proprii cu aproape 40%, la o creștere a flotei auto 
cu 19%.

2021 2020

4.551 7.366 Emisii asociate autovehiculelor proprii 
tCO2e

2.083 1.745 Număr autovehicule proprii

Cuprins
Înapoi

Ne dezvoltăm durabil și protejăm mediul înconjurător

Intensitatea emisiilor autovehiculelor proprii a scăzut de la 0,03 t CO₂e/100 km  în 2020 
la 0,02 t CO₂e/100 km în 2021.

0,03 0,02

2020 2021

t CO2e/100 kmt CO2e/100 km
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De asemenea, ca o confirmare a eforturilor noastre de a reduce 
consumurile de energie, respectiv amprenta noastră de carbon, 
cantitatea de energie electrică achiziționată pentru consum propriu a 
înregistrat o scădere de 15%, în timp ce cantitatea de energie electrică 
achiziționată pentru încărcarea autovehiculelor electrice a crescut cu 
peste 75%, rezultatele obținute în anul 2021 fiind raportate la cele din 
anul 2020.

2021 2020

6.112.767 2.435.183
Cantitatea de energie electrică achiziționată 
pentru consum propriu clădiri 
kWh

3.937 2.570
Emisiile aferente energiei electrice 
achiziționată 
t CO₂e

Raportat la anul de bază 2019, când am înregistrat emisii Scop 1 de 
1.268.034 t CO2e, în anul 2021 am reușit reducerea acestora cu aproape 
30%; totuși, emisiile Scop 2 înregistrează o ușoară creștere de doar 11% 
față de anul 2020.

Considerând totalul emisiilor Scop 1 și Scop 2, în 2021 se 
evidențiază o reducere de 11% față de anul anterior.

Sub toate aspectele pe care le putem influența ne dorim să contribuim 
la dezvoltarea unei societăți cu emisii reduse de carbon. Angajamentul 
Grupului de a transforma până în 2030 întreaga sa flotă de automobile, 
prin înlocuirea autovehiculelor care utilizează combustibili fosili cu 
autovehicule ce utilizează energia electrică este din ce în ce mai vizibil 
respectat, așa că putem raporta creșterea numărului de autovehicule 
electrice față de anul 2020, flota noastră de autovehicule incluzând 
acum 24 autovehicule electrice și 2 autovehicule hibrid.

Protejarea resurselor și gestiunea deșeurilor

La nivelul întregului Grup, alături de Codul de conduită și Directiva 
specifică protecției mediului, sunt aplicate Programul de management 
al mediului, Politica de identificare și evaluare a aspectelor de mediu și 
alte ghiduri subsecvente cu efecte în sfera protecției mediului. Totodată, 
prin aderarea la standardele ISO 14001:2015, ne asumăm o abordare 
responsabilă a impactului actual al activităților noastre asupra mediului. 
În ultimii 3 ani, noile caiete de sarcini iau în considerare ca produsele 
achiziționate să fie prietenoase cu mediul înconjurător, iar 56% dintre 
furnizorii noi au fost selectați inclusiv pe baza unor criterii de mediu.

Atenția noastră este îndreptată către respectarea riguroasă a legislației 
și reducerea cantităților de deșeuri generate și a emisiilor de gaze cu 
efect de seră.

Pentru toate deșeurile generate de către organizație, există contracte 
în vigoare, în conformitate cu cerințele legale pentru colectarea, 
transportul, valorificarea sau eliminarea acestora. Fiecare contract 
semnat cu un operator pentru colectarea deșeurilor, conține clauze cu 
obligațiile acestuia și, de asemenea, după fiecare transport efectuat, 
operatorul transmite formularele impuse de legislație, către organizație.

În anul 2021, peste 95% din totalul deșeurilor generate de 1.058 tone 
au fost reciclate, 75% din acestea fiind nepericuloase și doar 11% 
reprezentând deșeurile periculoase generate la nivelul Grupului E.ON.

Deșeuri generate Deșeuri reciclate Deșeuri eliminate

Deșeuri periculoase 259 12

Deșeuri nepericuloase 750 37

Total 1.009 49

Totodată, prin respectarea cadrului de guvernanță aplicat la nivelul 
Grupului E.ON asigurăm conformitatea deplină cu cerințele legale 
aplicabile, aspect demonstrat de faptul că în perioada de raportare nu a 
fost primită nicio amendă sau sancțiune.

Tratarea deșeurilor periculoase [t]

Tratarea deșeurilor nepericuloase [t]

44%
Eliminate

30%
Eliminate

56%
Reciclate

70%
Reciclate

Ne dezvoltăm durabil și protejăm mediul înconjurător
GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 306-2, GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5, 
GRI 307-1, GRI 308-1, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3
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Protejăm biodiversitatea

Ne dorim să le oferim clienților noștri servicii de cea mai bună calitate și facem tot 
posibilul să eliminăm orice fel de riscuri de avarie care pot să apară în rețeaua de 
distribuție a energiei electrice. Dar, în același timp, toate acestea le facem ținând cont 
de mediul înconjurător și cu dorința de a afecta cât mai puțin ecosistemele.

Unele specii au găsit în infrastructura de distribuție a energiei un loc care le oferă 
mai multe avantaje decât mediul natural, dar toate acestea vin cu riscuri de care 
animalele nu pot fi conștiente. Este datoria noastră să le protejăm și să reducem 
pericolele atât în privința siguranței păsărilor, dar și în privința siguranței exploatării 
rețelei.

Stâlpii de electricitate le oferă berzelor condiții ideale pentru cuibărit, oferindu-le 
mai multă siguranță decât mediul natural. Primăvara începe cu sosirea berzelor 
din țările calde și cu toții suntem bucuroși când le vedem așezate pentru cuibărit 
în vârful stâlpilor de electricitate. Comportamentul berzelor le expune riscurilor de 
electrocutare și generează riscuri de avarie la rețelele de distribuție. Pentru a păstra 
bucuria din sufletele noastre adusă de prezența berzelor în mijlocul comunităților 
noastre, am demarat o amplă acțiune de montare pe stâlpii de electricitate a unor 
suporturi supraînălțate care le permit păsărilor cuibărirea în siguranță, fără să mai 
intre accidental în contact cu rețeaua electrică. Am făcut această acțiune cu foarte 
mare grijă, păstrând cuiburile originale pe care le-am pus apoi pe aceste suporturi, 
astfel încât bezele să se poată întoarce an de an la cuiburile lor din comunitățile 
noastre.

În 2021 s-au montat 234 astfel de suporturi, cu costuri totale de 0,45 
milioane de lei, iar în perioada 2022-2024 intenționăm să montăm alte 456 
de suporturi, ale căror costuri sunt estimate la 0,73 milioane de lei.

Tot pentru protecția păsărilor am inițiat un proiect pilot de înlocuire a izolatorului 
ceramic de pe stâlpii rețelei aeriene de electricitate cu un sistem de teci 
electroizolante care protejează mai bine păsările de pericolul de electrocutare. În 
funcție de rezultatele proiectului pilot, vom continua această acțiune și în alte zone 
ale rețelei de distribuție a energiei electrice.
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Sprijin pentru reducerea consumului de 
energie și a impactului asupra mediului
E.ON se angajează pentru un viitor energetic sustenabil, făcând energia mai 
curată și consumul acesteia mai inteligent și punând la dispoziția tuturor 
clienților săi energie din surse regenerabile.

Schimbările climatice se produc rapid din cauza emisiilor de gaze cu efect 
de seră, în continuă creștere. Peste 70% din toate emisiile de gaze cu 
efect de seră sunt legate de energie. Prin urmare, E.ON s-a reinventat și se 
concentrează sistematic pe furnizarea de soluții pentru decarbonizarea lumii 
energetice. Îmbunătățirea vieții oamenilor și crearea unui mâine mai bun ne 
motivează să luptăm împotriva schimbărilor climatice prin activitățile noastre 
de afaceri. Ne angajăm să acționăm în mod responsabil, transparent și cu 
competență pentru a consolida în mod constant încrederea clienților noștri, a 
colegilor noștri și a societății.

Soluții energetice pentru reducerea impactului de mediu

Grupul E.ON din România este dedicat să joace un rol important în tranziția 
energetică, atât prin distribuirea și furnizarea unei cantități în creștere de 
energie provenită din surse regenerabile, cât și prin sprijinirea partenerilor săi 
în tot acest parcurs fără precedent. Prin soluțiile energetice dedicate pe care 
le oferim, ne dorim să contribuim la reducerea impactului pe care clienții și 
partenerii noștri îl au asupra mediului.

Generare energie fotovoltaică – soluția pentru companii

„Sprijinim companiile, indiferent de domeniul lor de activitate, să devină producători 
de energie regenerabilă, să-și reducă dependența de energia din rețea și să devină 
prietenoase cu mediul. Sustenabilitatea nu mai este o căsuță de bifat, este o zonă 
critică de investiții care poate aduce partenerilor noștri oportunități de avantaj 
competitiv și care înseamnă, totodată, o contribuție efectivă la tranziția spre o 
economie cu zero emisii de gaze cu efect de seră” – Claudia Griech, Director General 
E.ON Energie România.

Portofoliul de proiecte de generare fotovoltaică al E.ON constă până în prezent în 
peste 220 de proiecte, dintre care 90 au fost finalizate, iar alte 130 sunt în curs de 
implementare. Beneficiarii noștri sunt cele mai importante companii din diverse 
ramuri ale industriei, precum retail, centre logistice, centre comerciale, clădiri de 
birouri etc.

În total, în cadrul celor 220 de proiecte, vor fi instalate 58.000 de panouri 
fotovoltaice, care vor genera 27.000 MWh/ an de energie regenerabilă și 
vor contribui la reducerea cu aproximativ 6.800 tone pe an a emisiilor de 
dioxid de carbon.

Durata de construcție a centralelor, de la demararea lucrărilor și până la predare a 
fost în medie de circa 7 luni de zile. Cu o durată mare de viață, de aproximativ 25 de 
ani și o perioadă de recuperare a investiției de 4-7 ani, centralele solare sunt cea mai 
competitivă opțiune de producere a energiei din punct de vedere al costurilor.

În 2021, E.ON a finalizat și predat la cheie 21 de centrale 
fotovoltaice în valoare de peste 3,3 milioane de euro:

10.400 3.730 ≈880 tone pe an
Panouri 
solare

MWh 
pe an

reducere emisii 
de CO₂
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Generare energie fotovoltaică – soluția pentru clienții casnici

Pe o piață marcată de volatilitatea crescută a prețurilor la energie, acoperirea parțială 
sau, în unele cazuri, chiar totală a consumului propriu a unei gospodării și posibilitatea 
de a vinde surplusul produs către furnizori sunt criterii care fac ca investiția într-un 
sistem fotovoltaic să devină tot mai atrăgătoare. În condițiile noilor reglementări 
privind compensarea cantitativă a prosumatorilor, factura la energie poate fi redusă 
chiar și cu 90%.

Un număr de 150 de clienți casnici ai E.ON Energie România au devenit, în 2021, 
prosumatori prin soluția E.ON Solar Home, care îi ajută să-și producă singuri energie 
verde cu ajutorul panourilor fotovoltaice și să-și reducă astfel facturile de energie.

În total, au fost montate 3.500 de panouri fotovoltaice care au generat 300 
MWh pe an, suficient pentru a ilumina o casă cu 10 becuri timp de 200 de 
ani. Totodată, emisiile de CO₂ au fost reduse cu 646 tone pe an, echivalentul 
emisiilor a 162 de mașini pe an.

Eficienţă energetică – centrale termice în condensare

Într-un context marcat de volatilitatea accentuată a prețurilor la energie, aplicarea 
unor măsuri de eficiență energetică în vederea reducerii consumului, dar fără a afecta 
confortul, având ca finalitate o scădere a valorii facturilor la energie, trebuie să 
devină o preocupare pentru toți consumatorii.

Înlocuirea centralelor vechi, cu randament scăzut și consum crescut, cu unele noi, 
eficiente energetic, este una este dintre cele mai accesibile soluții. O centrală în 
condensare oferă o reducere a consumului de gaze naturale cu până la 30%, datorită 
eficienței de 108% față de centralele convenționale.

Beneficiul pentru consumator constă în reducerea consumului de gaze naturale cu 
până la aprox. 3.600 kWh9 de gaze naturale pe an, pentru un consum mediu anual 
de circa 12.000 kWh, rezultând astfel o economie la factură ce poate ajunge la 
aproximativ 1.000 de lei pe an.

Prin programul E.ON Life, care propune exclusiv centrale în condensare, au fost 
montate peste 34.000 de unități începând cu anul 2016.

9 -  În anumite condiții de utilizare.

Eficienţă energetică – aparate de aer condiţionat cu tehnologia Inverter

Desigur că economia de energie înseamnă scăderea costurilor cu energia. Un sistem 
de aer condiționat obișnuit utilizează aceeași cantitate de energie electrică într-o 
singură lună cât consumă un frigider cu congelator într-un an, potrivit unor studii 
realizate de Comisia Europeană. Prin înlocuirea unui aparat vechi se obține un confort 
superior printr-o răcire performantă, în același timp factura de energie este mai mică 
datorită consumului de energie mai scăzut.

Tehnologia Inverter asigură o performanță energetică crescută și ajută la reducerea 
consumului de electricitate cu până la 33%.

Prin programul E.ON Cool, un număr de 10.000 de clienți casnici au ales, 
în ultimii doi ani, soluția de răcire la cheie, cu aparat de aer condiționat și 
servicii tehnice incluse.

Clienții noștri economisesc împreună circa 1.000.000 de kWh pe an, 
comparativ cu utilizarea unor aparate cu eficiență scăzută.

Eficienţă energetică – pompe de căldură

Datorită eficienței energetice ridicate, a costurilor reduse de funcționare, durabilității 
și confortului pe care-l oferă, pompele de căldură se profilează tot mai mult ca o 
alternativă solidă pe piața soluțiilor de încălzire și răcire pentru acasă. Sunt mai 
fiabile și mai sigure decât orice sistem de încălzire bazat pe combustie și pot asigura 
confortul dorit cel puțin 25 de ani.

O pompă de căldură poate avea o eficiență energetică de 500% (COP5), altfel spus 
produce de 5 ori mai multă energie decât consumă și este de 5 ori mai eficientă decât 
o centrală termică pe gaz, iar randamentul mediu anual este 3,5 (COP). O pompă de 
căldură de tip aer-apă consumă aproximativ 6.500 kWh anual pentru încălzire, răcire 
și prepararea apei calde menajere, pentru un imobil cu o suprafață până în 150 mp., 
în timp ce consumul anual de gaz pentru încălzirea clasică a unei case de 150 mp este 
de circa 20.000 kWh, rezultând o reducere a costurilor de gaze naturale la doar o 
treime.

Cuprins
Înapoi
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Eficienţă energetică prin iluminat public inteligent

Prin proiecte dedicate autorităților publice, susținem reducerea consumurilor de 
energie electrică în România. Printre beneficiile aduse de sistemele inteligente de 
iluminat public se numără îmbunătățirea calității luminii, impactul redus asupra 
mediului și nu în ultimul rând reducerea emisiilor de carbon. 

Integrând în proiectele noastre lămpi cu durată mai mare de utilizare, corpuri de 
iluminat fiabile, rezistente, cu protecție ridicată împotriva factorilor de mediu, 
costurile operaționale și de întreținere pentru autoritățile publice sunt reduse 
semnificativ.

E.ON Energie România a demarat în luna martie 2021 lucrările de execuție pentru 
eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public al orașului Gătaia și al 
localității componente Sculia, din județul Timiș, valoarea contractului atribuit prin 
licitație companiei fiind de 8.249.984,77 lei fără TVA (circa 1,7 mil. euro).

Vom realiza și preda la cheie autorităților locale în termen de maximum 12 luni un 
sistem de iluminat public inteligent, care va reduce cu minimum 47% consumul de 
energie electrică pentru iluminatul public.

Telegestiunea va asigura o iluminare zonală automată adecvată și la momentul 
potrivit, conform unor programe prestabilite și posibilitatea monitorizării și 
intervenției de la distanță asupra sistemului. Aceste instrumente oferă posibilități 
suplimentare pentru optimizarea consumului de energie și reducerea costurilor cu 
întreținerea sistemului de iluminat public.

E.ON a modernizat începând cu anul 2018 sistemele de iluminat public 
din 27 localități din România, asigurând autorităților publice locale 
partenere proiecte la cheie care au inclus pregătirea documentației tehnice 
și obținerea avizelor și autorizațiilor, precum și sprijin pentru finanțarea 
investiției pentru o perioadă de până la 5 ani.

E.ON Energie România a modernizat instalaţia de nocturnă a stadionului 
Arena Naţională

Stadionul Arena Națională din București, cu o capacitate de 54.000 de locuri, dat în 
folosință în anul 2011, a suportat lucrări de modernizare a instalației de nocturnă 
în cadrul unui proiect mai amplu, care a vizat pregătirea pentru turneul UEFA EURO 
2020.

Compania E.ON Energie România a realizat lucrările care au urmărit îmbunătățirea 
nivelului de iluminat, astfel încât nocturna stadionului să fie conformă cu cerințele 
exigente ale UEFA. Conform Ghidului UEFA pentru stadioane de calitate, sistemul de 
iluminat trebuie configurat în așa fel încât întreaga suprafață de joc să fie iluminată 
în mod egal, fără zone în umbră și, de asemenea, trebuie să integreze niveluri de 
iluminat conforme cu cerințele pentru transmisiunile HD TV.

Realizarea proiectului, care a venit în completarea nocturnei existente, a implicat 
lucrul la înălțime cu alpiniști utilitari, adăugarea a 60 de noi aparate de iluminat 
LED pe structuri metalice dedicate, proiectarea și montarea de instalații electrice, 
realizarea de teste etc. 

La finalul a 4 săptămâni de lucrări de execuție, o echipă de experți UEFA a verificat 
parametrii luminotehnici ai nocturnei modernizate. Pe lângă avantajele bine cunoscute 
ale tehnologiei de iluminat LED, noua instalație este cu atât mai performantă deoarece 
permite și integrarea cu sisteme de automatizare.
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Împreună 
pentru 

comunitate
E.ON este partenerul care oferă sprijin atât 
direct celor care au nevoie de ajutorul nostru, cât 
și organizațiilor cu care noi rezonăm, dedicate 
proiectelor de îmbunătățire a vieții oamenilor. 

Preluăm inițiativele clienților noștri de protejare a 
mediului și le multiplicăm prin acțiuni de creștere a 
biodiversității, continuând proiectele de împădurire 
în care E.ON s-a implicat în ultimii ani.
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Prin toate acțiunile și proiectele noastre ne 
propunem să contribuim la dezvoltarea sustenabilă 
a comunităților, având grijă să oferim generațiilor 
următoare șansa la un viitor promițător.

Cuprins
Înapoi

Împreună pentru comunitate

Energie în școlile copilăriei

E.ON Energie România continuă să fie aproape de comunitățile locale prin intermediul 
proiectului „Energie în școlile copilăriei”, derulat începând cu anul 2012. În 2021 a 
fost înlocuit sistemul de iluminat în opt școli și trei grădinițe din județe aflate aria 
de activitate a companiei, astfel că, elevii și preșcolarii din aceste unități vor avea 
condiții mai bune de studiu, urmare a înlocuirii sistemului de iluminat cu unul modern, 
bazat pe tehnologie led.

În acest fel, alți peste 3.000 de elevi vor putea să se bucure de atmosfera prietenoasă 
din sălile de clasă unde lumina dată de noul sistem de iluminat se apropie cât mai 
mult de cea naturală. Totodată, copiii vor putea să își îmbunătățească performanțele 
școlare, studiile relevând faptul că o lumină de calitate crește nivelul de concentrare 
și înțelegere a informațiilor.

Până în prezent, E.ON a investit peste 3,8 milioane de euro pentru îmbunătățirea 
condițiilor de studiu și eficientizarea consumului de energie prin iluminarea bazată 
pe tehnologie led a sălilor de clasă. Programul a acoperit 71 de unități școlare din 18 
județe, având circa 45.000 de elevi și profesori drept beneficiari direcți. În total au 
fost montate 35.300 de corpuri de iluminat noi și 85.500 tuburi led.

Emisiile de CO2 rezultate doar din energia electrică utilizată pentru iluminat au fost 
reduse anual cu 600 de tone. Așadar, doar într-un singur an, la un consum mediu 
de șase ore pe zi, sistemele de iluminat instalate de E.ON au dus la reducerea 
semnificativă a emisiilor de CO2, echivalentul emisiilor produse de circa 160 de 
români, într-un an.

Corpurile de iluminat cu tehnologie led aduc o economie semnificativă de electricitate 
pentru iluminat, ceea ce înseamnă facturi mai mici la energia electrică pentru 
beneficiari și contribuie la reducerea emisiilor de CO2. Mai mult, iluminatul cu led are 
o durată de viață superioară față de sistemele clasice, între 50.000 și 100.000 de ore 
de funcționare, și o luminozitate de calitate, respectiv 98% din cea naturală.

16 milioane euro 450.000 11 milioane 14.400
investiți pentru 

suportul 
comunității

beneficiari 
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Parteneriat cu instituțiile de învățământ pentru realizarea stagiilor de practică

Compania Delgaz Grid a continuat în 2021 colaborarea cu opt instituții de învățământ din 
Iași, Suceava, Bacău, Vaslui, Cluj Napoca prin care viitorii profesioniști în domeniul energiei și 
gazelor naturale pot efectua stagii de practică profesională în cadrul companiei. În același timp, 
compania intenționează să încheie parteneriate cu alte opt instituții din Arad, Onești, Botoșani, 
Alba Iulia, Baia Mare, Piatra Neamț și Miercurea Ciuc pentru viitori instalatori și electricieni. Prin 
intermediul acestor parteneriate, peste 100 de persoane au participat în cursul anului la stagiile 
de practică.

Aceste parteneriate reprezintă o bază de selecție pentru Programul START de întinerire 
a forței de muncă din companie început în anul 2016 și prin care până în prezent peste 
330 de tineri ingineri, electricieni și instalatori s-au alăturat companiei după 2 ani de zile 
de pregătire profesională.

E.ON Energy Challenge

Deja tradiționala competiție studențească E.ON Energy Challenge a continuat și în anul 2021 cu 
o nouă ediție. Din cauza restricțiilor pandemice, această competiție s-a desfășurat online, dar 
s-a bucurat de un mare interes din partea studenților și masteranzilor pasionați de tehnologie, 
energie și antreprenoriat, în concurs fiind înscrise 16 echipe din 12 centre universitare mari din 
țară. 

Competiția anuală realizată de către E.ON România le-a oferit concurenților ocazia de a participa 
timp de o săptămână la sesiunile de mentorat din cadrul Energy Challenge Academy. Aceștia au 
luat parte la workshopuri tematice, orientate spre ideea de afacere cu care au venit în concurs. 
Traineri cu zeci de ani de experiență în domenii cheie le-au prezentat participanților informații mai 
puțin știute sau întâlnite prin cărțile de business, dar și răspunsuri la întrebările și curiozitățile pe 
care aceștia le-au avut.

Dintre toate proiectele și ideile inovatoare care au fost propuse de tinerii participanți, echipa 
formată din studenți de la universitățile ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, ”Ion Mincu” și The 
Entrepreneurship Academy din București a câștigat marele premiu în valoare de 3.000 de 
euro cu proiectul „Smart Rides”. Proiectul „Smart Rides” a propus o aplicație de ride-sharing 
destinată angajaților corporatiști, utilă atât pentru organizarea flotei auto interne cât și pentru 
autoturismele personale.

E.ON Energy Challenge a debutat în anul 2015 și de atunci a antrenat peste 260 de 
studenți din diferite centre universitare din România. Proiectele prezentate pe parcursul 
acestor ani au oferit soluții inovative inedite, unele dintre acestea fiind replicate în 
cadrul companiei E.ON.

Concursul „Energie pentru viitor”

În 2021 E.ON Energie România a organizat concursul online „Energie pentru viitor” prin 
intermediul căruia 115 tineri din clasele a VIII-a până la a XII-a din întreaga țară și-au prezentat 
ideile despre alternativele privind sursele de energie care vor domina orașul viitorului în anul 
2050 și au avut șansa de a câștiga cele 15 laptopuri puse în joc. Printre ideile prezentate de tineri 
s-au numărat Folosirea algelor marine pentru producția de energie, turbine eoliene tip vortex - 
generatoare de energie - dar și prietenoase cu păsările, generator de energie montat în structura 
pietonală, dispozitive inovative de captare a energiei din apă, panouri solare flexibile ce pot fi 
montate pe orice suprafață, energie termală sau panouri termoelectrice care captează energie 
produsă de diferența de temperatură.
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Parteneriatul cu Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență (IGSU)

Campania „Ai grijă la cea mai mare grijă: siguranța copilului tău!“ – 
derulată pe tot parcursul anului 2021

Pentru ca niciun copil să nu mai fie victima neglijenței este necesară conștientizarea 
continuă, prin campanii dedicate de informare, asupra riscurilor care decurg din 
nerespectarea unor reguli minime de siguranță la domiciliu,. De aceea, în fiecare an 
la începutul sezonului rece, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, E.ON 
și Delgaz Grid derulează campania națională “Ai grijă la cea mai mare grijă: siguranța 
copilului tău”, care își propune să scoată în prim-plan responsabilitatea adulților în 
ceea ce privește prevenția și respectarea măsurilor de siguranță în locuințe.

Mesajele campaniei au fost difuzate la nivel național prin intermediul unor spoturi 
care au rulat pe posturile TV și în mediul online și care au adus în prim-plan 
reprezentanți de seamă ai unor categorii profesionale care se bucură de credibilitate 
și respect din partea populației: pompieri, profesori, medici sau preoți.  Fiecare 
personaj a tras un semnal de alarmă în rândul celor care sunt responsabili de 
siguranța copiilor, fie ei bunici, părinți sau aparținători.

Marți 13, Ziua Informării Preventive

În baza parteneriatului strategic dintre Inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență, E.ON și Delgaz Grid, începând cu anul 2011, de fiecare dată când ziua de 
13 cade într-o zi de marți, aceasta este dedicată Informării Preventive. Sub sloganul 
“Preveniți Ghinionul!” au fost desfășurate acțiuni de informare preventivă pentru 
a atrage atenția asupra acelor incidente care pot fi cu ușurință prevenite dacă 
sunt respectate câteva reguli simple și care, în caz contrar, pot provoca adevărate 
tragedii.

În afara punctelor de informare organizate în spații deschise din întreaga țară, în 
perioada 06-27.07.2021, E.ON a susținut difuzarea spoturilor audio și video privind 
riscurile la care ne expunem atunci când recurgem la improvizații la instalațiile 
electrice, dar și materiale despre importanța detectoarele de fum sau gaz în 
prevenirea incendiilor. Acestea au fost difuzate pe mai multe posturi de radio și de 
televiziune cu acoperire națională.

România Sigură

Și în acest an, am continuat comunicarea constantă a mesajelor de siguranță 
prin intermediul canalelor de social media România Sigură – destinate acestui 
parteneriat. Temele abordate au fost diverse: de la mesaje generale de siguranță 
privind folosirea diferitelor surse de energie, la atenționări cu privire la pericolul 
din preajma stâlpilor de electricitate sau a urcării pe trenuri, dar și atenționări sau 
amintirea de reguli de siguranță în cazul unui cutremur, în cazul curățării terenurilor 
de vegetație uscată, dar și atenționări privind siguranța copiilor și tinerilor în timpul 
verii.

Pe timpul verii am lansat o campanie de siguranță special dedicată perioadei estivale, 
prin realizarea și distribuirea de spoturi radio cu mesaje legate de pericolul de înec, a 
electrocutării în preajma stâlpilor de înaltă tensiune și a incendiilor de vegetație.

Pentru a ajunge cu mesajele noastre la cât mai mulți tineri, am realizarea și distribuit 
o serie de mesaje de siguranță prin intermediul unor influenceri pe TIK TOK, sub 
umbrela campaniei #SafeSummerSports

Un proiect special, început încă din 2020, a constat în realizarea si distribuirea de 
lecții interactive privind siguranța copiilor cu ajutorul lui Taticool, care prezintă 
într-un mod prietenos și interactiv regulile pe care orice copil trebuie să le respecte 
atunci când este în preajma surselor de curent electric sau gaz.

Nu în ultimul rând, un alt proiect special realizat în cadrul partenerialului cu IGSU și 
prin intermediul canalelor de social media România Sigură, a fost și lansarea unei 
serii de podcasturi #SigurdeAscultat, unde prin intermediul unor invitați am abordat 
teme diferite legate de siguranța copiilor de la naștere și până în adolescentă, atât 
acasă cât și la școală sau în spațiul public.
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Dăruiește Lumină

E.ON continuă inițiativa „Dăruiește Lumină”, ajunsă la cel 
de-al șaptelea an de la lansare. În cadrul campaniei din 2021 
au fost oferiți 500.000 kWh energie unui număr de cinci 
spitale: Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Cluj-Napoca, 
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Spiridon Iași, Spitalul 
Orășenesc Hațeg, Spitalul de Pediatrie Sibiu și Spitalul 
Județean de Urgență Sf. Ioan Cel Nou Suceava. Este cea mai 
mare cantitate de energie pusă la dispoziție până acum de 
compania E.ON, la edițiile anterioare cea mai mare cantitate 
oferită fiind de 250.000 kWh.

I-am întrebat pe cei care lucrează în spitale cât de greu le-a 
fost în această perioadă. Nu de puține ori au simțit că nu mai 
au energie să continue, însă de fiecare dată și-au asumat că 
trebuie să meargă mai departe, să aducă vindecare și speranță 
celor suferinzi. Le suntem recunoscători celor care și-au pus 
la dispoziția noastră dăruirea, cunoștințele și priceperea lor, 
medici, asistente, infirmieri, ambulanțieri, brancardieri sau 
personal administrativ.

În cadrul celor șapte ediții anterioare a campaniei, 
desfășurate începând cu anul 2015, E.ON a oferit 
1.250.000 kWh energie pentru 56 de instituții și 
3.300 de familii nevoiașe.

Cuprins
Înapoi

E.ON susține proiectele sociale 
derulate de Asociația ZI de BINE

Alături de Asociația Zi de Bine, E.ON a 
susținut câte o cauză socială în fiecare 
lună a anului, fiind astfel martorii unor 
povești cu un mare impact emoțional 
care trebuie să ajungă și la publicul larg.

În anul 2021, E.ON România alături 
de partenerii Asociației Zi de Bine, Lidl 
România și UniCredit Bank au finalizat 
12 proiecte în domeniile educației, 
sănătății mintale, incluziunii sociale 
și drepturile copilului, cu peste 5.000 
de beneficiari direcți și 12 ONG-uri 
sprijinite. Suma totală a proiectelor 
depășește 2.500.000 lei. Proiectele 
susținute au fost următoarele:

Ianuarie - Teen Line - este primul 
proiect integrat de sănătate 
emoțională/prim ajutor emoțional din 
România dedicat adolescenților între 13 
și 21 de ani.

Februarie - LOC DE BINE - realizarea 
de camere dedicate audierii minorilor, 
după standarde europene în cadrul 
Parchetelor de pe lângă tribunalele din 
Argeș, Sibiu și Mureș.

Martie - STUDIOURILE FERENTARI 
- un spațiu de 90 de metri pătrați și 3 
camere în care au fost amenajate un 
studio audio, respectiv un studio foto/
video, dotate cu toate echipamentele 
necesare pentru filmele și poveștile pe 
care puștii le au mereu de spus.

Aprilie - HAMTRENAMENT PENTRU 
VIAȚĂ – pe un teren de 7.000 metri 
pătrați a fost amenajat unul dintre 
cele mai performante și utilate centre 
pentru pregătirea câinilor utilitari, un 
loc unde patrupezii învață cum pot 
salva vieți omenești.

Mai - OCHII CARE NU SE UITĂ - 84 de 
nevăzători au primit bastoane cu soft 
inteligent și au participat la traininguri 
la București, Cluj și Iași, în cadrul cărora 
au învățat cum să folosească aceste 
bastoane la potențialul lor maxim și să 
se bucure de mai multă independență în 
viața de zi cu zi.

Iunie - 100 DE DORURI - copiii din 
comuna Corlățel, Mehedinți au 
participat la o serie de 18 ateliere pe 
teme de patrimoniu, scriere creativă, 
arhitectură, fotografie, gastronomie, 
cântece și dansuri tradiționale, cu 
scopul de a identifica 100 de doruri-
esență a identității comunei lor.

Iulie – BOOKTRUCK – o biblioteca 
mobilă amenajată într-o dubă care 
găzduiește peste 1.100 de cărți, a ajuns 
la peste 1.000 de copii din sate fără 
cărți din județul Cluj.

August - CROIEȘTE-ȚI VIITORUL! – au 
fost organizate trei tabere de croitorie 
și viață independentă de câte șapte 
zile, pentru 54 de tinere din centre de 
plasament din 6 județe.

Septembrie - LABORATORUL DE 
ROBOTICĂ - Laboratorul de robotică 
al Liceului Tehnologic Carol I din Valea 
Doftanei a fost dotat cu echipamente 
menite să dezvolte abilitățile elevilor 
pentru știință, tehnologie, inginerie.

Octombrie - LA UN LOC - HUB 
COMUNITAR – realizarea unui hub 
comunitar la Brașov - un pavilion 
mobil, modular și demontabil unde vor 
fi găzduite activități și evenimente ale 
ONG-urilor, școlilor și grupurilor de 
inițiativă.

Noiembrie - CLASE DE POVESTE – La 
Școala Primară Concordia, prima școală 
incluzivă din România, a fost amenajată 
o sala multifuncțională gândită ca un 
spațiu în care se pot desfășura diverse 
activități pentru elevi, profesori, părinți: 
ore de consiliere individuală, grupuri de 
învățare, ateliere pentru copii și părinți.

Decembrie – BINEINTENSIV - 5 unități 
de terapie intensivă pentru acasă au 
fost donate unor copii care suferă de 
cancer pentru ca aceștia să poată dormi 
mai bine, să poată respira mai bine și 
să aibă părinți mai odihniți între două 
internări la spital.
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Via Transilvanica

256 de borne de andezit montate în 21 de localități și un an de muncă asiduă. Acesta 
este traseul Via Transilvanica în lungime de 256 km din județul Caraș-Severin, 
inaugurat în 2021 la Gărâna. Fiecare factură electronică activată de clienții E.ON a 
însemnat 1 metru în plus pentru Via Transilvanica. Un gest mic, dar unul ce contează 
enorm pentru un viitor mai sustenabil. 

Datorită celor 100.000 de facturi electronice activate de clienții noștri în 
mai puțin de două luni, am extins traseul cu încă 100 km, demonstrând încă 
o dată că, împreună, WE has no limits.

Sărbătorește Ziua Pământului în fiecare zi!

Campania „Sărbătorește Ziua Pământului în fiecare zi!“ face parte din strategia de 
dezvoltare sustenabilă a E.ON, care își propune să fie un model de bune practici în 
ceea ce privește protejarea naturii și asigurarea unui viitor mai verde.

Prin intermediul acestei campanii încurajăm oamenii să facă în fiecare zi gesturi 
simple, de economisire a energiei și a resurselor, contribuind astfel la protejarea 
mediului înconjurător și la un viitor mai verde.

Cu ocazia Zilei Pământului, E.ON i-a încurajat pe clienți să își deschidă conturi E.ON 
Myline, un gest mic, dar important ca semnificație, fiecare dintre ei contribuind astfel 
la reducerea consumului de hârtie prin activarea facturii electronice.

În plus, pentru fiecare cont E.ON Myline activat în perioada 22 aprilie-21 mai, E.ON 
a plantat un copac. Acțiunea de împădurire a vizat o suprafață de patru hectare 
de teren degradat de lângă Sighișoara. Alegerea terenului de la Sighișoara nu este 
întâmplătoare: în apropiere trece Via Transilvanica, traseul turistic ce străbate 
România pe o lungime de 1.400 de kilometri și unde E.ON a contribuit alături de 
clienții săi la amenajarea a 200 kilometri din traseu. Noua plantație de copaci - care 
respectă biodiversitatea zonei - va contribui la contracararea efectelor schimbărilor 
climatice, urmând să acționeze ca o perdea de protecție pentru terenurile din 
preajmă, protejându-le de alunecări de teren sau inundații mari cu aluviuni.

Plantăm un copac pentru fiecare 10 kWh încărcați la stațiile E.ON Drive

Preocupată de un viitor mai verde și sustenabil, E.ON Energie România și-a asumat 
ca pentru fiecare 10 kWh încărcați prin intermediul stațiilor electrice E.ON Drive să 
planteze câte un copac, iar pentru a răsplăti cu și mai mult verde, am dublat fiecare 
copac plantat, ajungând astfel să plantăm 26.000 de puieți de gorun, paltin și pin 
negru. Odată ajunși la maturitate, aceștia vor absorbi circa 90 tone de CO2 și vor 
elibera aproximativ 70 tone de oxigen.

„Credem că viitorul aparține mașinilor electrice. O demonstrează și cifrele noastre care 
arată clar că numai în acest an numărul încărcărilor la stațiile noastre electrice s-a 
dublat față de anul trecut. Am dorit să ne răsplătim clienții care au aceeași preocupare 
ca și noi, să protejeze mediul prin reducerea amprentei de CO2. De aceea, am ales să 
continuăm să plantăm la Sighișoara, unde deja se conturează o viitoare pădure. Nu ne  
oprim aici și vom planta în continuare câte un copac pentru fiecare 10 kWh încărcați 
prin stațiile E.ON Drive” –  Claudia Griech, Director General al E.ON Energie România.

E.ON Drive este prima soluție la cheie dedicată posesorilor de mașini 
electrice, clienți rezidențiali, business sau municipalități și a fost lansată 
în anul 2019. De la lansarea proiectului și până la sfârșitul anului 2021 la 
stațiile electrice au fost încărcați peste 130.000 kWh, suficienți pentru 
parcurgerea a circa 850.000 kilometri, ceea ce înseamnă o reducere a 
emisiilor de CO2 cu circa 120 de tone.

Suprafața de cinci hectare, împădurită cu ajutorul clienților care au alimentat la 
stațiile electrice E.ON Drive, a venit în continuarea acțiunii de plantare din primăvara 
anului 2021, când am contribuit la împădurirea altor patru hectare, pe un teren 
degradat din apropierea traseului turistic Via Transilvanica.

În acțiunile de împădurire în care E.ON s-a implicat în ultimii ani, au fost plantați circa 
100.000 de puieți pe o suprafață ce se apropie de 20 hectare.

Cuprins
Înapoi
Cuprins
Înapoi

Împreună pentru comunitate
GRI 413-1 84

Raport de sustenabilitate 2021
E.ON România



Consumă electric responsabil!

E.ON Energie România a susținut și în 2021 festivalul Electric Castle, prin realizarea 
mai multor acțiuni cu ocazia acestui eveniment.

Deși festivalurile promovează o atitudine ecologică și de-a lungul timpului au 
fost investite resurse pentru a limita amprenta de carbon produsă, numărul mare 
de vizitatori are efecte asupra acestui indicator. Însă este în puterea noastră să 
contribuim, în fiecare zi, la protejarea mediului înconjurător având un comportament 
sustenabil, grija față de mediu exprimată prin gesturi mici având un impact mare 
asupra naturii, casa noastră mai mare.

De aceea, E.ON a lansat în cadrul ediției din 2021 a festivalului Electric 
Castle ghidul „Consumă electric responsabil!”, prin care participanții sunt 
învățați cum să reducă amprenta de carbon printr-un comportament de 
consum sustenabil. Sunt așadar câteva sfaturi prin care ne schimbăm 
atitudinea la festival și ne dorim să ducem obiceiul mai departe în viața de 
zi cu zi.

Mai mult, E.ON a încurajat un stil de viață sustenabil printr-o serie de activități la 
Bonțida, în zona lacului de lângă castel, iar la Cluj-Napoca a fost prezentată Future 
Energy Home, o zonă de experiențe în care vizitatorii au putut descoperi soluții 
sustenabile de energie pentru acasă, soluții cu impact redus asupra mediului.

EC Talks by E.ON a fost zona de conferințe, la care invitați din domenii diverse au 
dezbătut teme legate de viața sustenabilă, felul în care alegem să ne îmbrăcăm, ce 
mâncăm, cum respectăm mediul sau ce facem pentru a ne păstra mintea și trupul 
sănătoase.

#Împreunăprinfilm

Din 2011, E.ON oferă, în fiecare an, surprize iubitorilor de film prezenți la TIFF. E.ON 
România a fost alături de cinefili, susținând și în 2021 Festivalul Internațional de 
Film Transilvania (TIFF), care s-a desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 23 iulie – 1 
august, sub umbrela #împreunăprinfilm.

“TIFF este un proiect de suflet al E.ON și suntem mândri să ne aducem aportul, de un 
deceniu, la realizarea unui eveniment al cărui renume a depășit granițele țării. TIFF 
înseamnă film de calitate, o întâlnire cu regizori, scenariști și actori celebri, dar și o 
rampă de lansare pentru tinerii care îndrăgesc arta. Ne bucurăm să vedem că numărul 
celor atrași de frumos, de emoție și de energia ce ne-o oferă un eveniment cultural de o 
asemenea amploare este tot mai mare” – Claudia Griech, Director General Adjunct al 
E.ON România.

Campania “ABC-ul liberalizării”

De la începutul lunii aprilie 2021, E.ON Energie România, timp de două luni, a 
derulat campania “ABC-ul liberalizării”, prin care și-a propus să-i informeze pe toți 
cei interesați asupra celor mai importante aspecte legate de alegerea unei oferte 
concurențiale de electricitate sau gaze naturale întrucât, în pofida demersurilor de 
informare făcute până în acel moment, în rândul clienților persistau încă nelămuriri 
privind schimbările aduse de liberalizarea pieței de energie.

Obiectivul campaniei a fost să răspundă pe înțelesul tuturor la întrebările concrete pe 
care le aveau consumatorii despre ce înseamnă liberalizarea pieței de energie, cum să 
aleagă o ofertă potrivită, la ce să fie atenți atunci când aleg o ofertă și ce se întâmplă 
dacă nu aleg o ofertă în piața liberă.

Parteneriat cu contractorii noștri

Ne dorim să contribuim la creșterea nivelului de responsabilitate a tuturor celor cu 
care interacționăm și să transferăm valorile și principiile noastre de responsabilitate 
socială și de mediu cel puțin către partenerii noștri de afaceri, pe care îi putem 
influența. Astfel, toate contractele cu executanții de lucrări includ cel puțin obligația 
acestuia de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe șantier 
și în afara acestuia și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate oricăror alte 
părți.
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AfilieriPrin conduita noastră de afaceri și modul în care abordăm poate 
cea mai mare provocare a acestor timpuri, am devenit un partener 
important în mediul de afaceri. Apartenența E.ON la organizații 
și think-tank-uri care acoperă o paletă diversificată de expertiză, 
bune practici și inovare contribuie la dezvoltarea pe termen lung 
a companiei și la identificarea celor mai bune soluții de creștere a 
performanței acesteia.

În anul 2021, grupul de companii E.ON a fost membru al 
următoarelor organizații:

ACUE – Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie este 
constituită în scopul reprezentării, susținerii obiectivelor membrilor 
săi în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane 
juridice și fizice, atât pe plan național, cât și internațional, în acord cu 
prevederile legale. De asemenea, ACUE își concentrează activitățile pe 
elaborarea, implementarea si sprijinirea regulilor privind concurența 
pe piață. În acest scop, Federația elaborează, implementează și susține 
îmbunătățirea corectitudinii, transparenței și eticii mediului de afaceri 
și a agenților economici care concurează pe piață în domeniul energiei, 
petrolului și gazelor naturale. Nu în ultimul rând, ACUE face parte din 
Confederația Patronală Concordia - reprezentativă la nivelul economiei 
naționale și partener de dialog social. (Site: https://www.acue.ro/)

A-LST-R - Asociația pentru Lucrul sub Tensiune din România 
are obiectivul de a dezvolta sectorul energetic, cu precădere prin 
contribuția la procesul de consultare asupra legislației în domeniul 
energiei electrice. (Site: http://www.smartsb.ro/alstr/)

AFEER - Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România 
este asociația profesională dedicată furnizorilor de energie electrică 
din România. Misiunea sa principală este facilitarea dialogului 
instituțional dintre companiile membre și autorități. (Site: https://
www.afeer.ro/ )  

AHK - Camera de Comerț Româno-Germană este reprezentanța 
oficială a economiei germane şi totodată cea mai mare Cameră de 
Comerț bilaterală din România. Prin serviciile pe care le oferă şi prin 
evenimentele pe care le organizează, AHK susține activ companiile 
germane pe piața românească şi este, totodată, partener al firmelor 
românești interesate de piața germană. (Site: https://www.
ahkrumaenien.ro/ro/)

ASRO: Asociația de Standardizare din România este platforma 
națională pentru elaborarea și adoptarea standardelor europene și 
internaționale. (Site: https://www.asro.ro/)
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Afilieri

CNR – CME - Asociația Comitetul Național Român al Consiliului 
Mondial al Energiei este unul din membrii fondatori ai 
organizației mondiale Consiliul Mondial al Energiei, având de-a 
lungul timpului contribuții substanțiale în elaborarea politicii 
energetice din România și în promovarea intereselor țării la nivel 
internațional. 
(Site: http://cnr-cme.ro/)

CRE - Centrul Român al Energiei este o asociație profesională 
dezvoltată cu scopul de a reprezenta obiectivele sectorului 
energetic românesc în relația cu instituțiile europene și cu alte 
instituții și organizații internaționale reprezentative în domeniul 
energiei. 
(Site: http://www.crenerg.org/)

EPG - The Energy Policy Group este un think thank specializat în 
analiza strategică a politicilor și piețelor de energie din regiunea 
Europei de Est și a bazinului Mării Negre, care acordă o atenție 
sporită contextului politicilor europene și tendințelor globale. 
(Site: https://www.enpg.ro/)

EU DSO – Entitatea a fost înființată în anul 2020 în baza 
Regulamentului UE 2019/943 cu scopul de a reprezenta 
operatorii de distribuție (OD) de energie electrică la nivel 
european. Principalele obiective vizează consolidarea cooperării 
dintre OD/OT, contribuția la dezvoltarea codurilor de rețea și la 
dialogul tehnic cu părțile interesate. 
(Site: https://www.eudsoentity.eu/)

ESCOROM – Asociația ESCOROM a Societăților de Servicii 
Energetice din România reprezintă companiile de servicii 
energetice cu experiență în proiectare, execuție, exploatare, 
etc. și în finanțarea proiectelor de eficientă energetică prin 
contracte de performantă energetică – EPC. 
(Site: https://escorom.ro/)

Eurelectric - Uniunea Industriei de Electricitate este asociația 
sectorială care reprezintă interesele comune ale industriei de 
electricitate la nivel pan-european. 
(Site: https://www.eurelectric.org/) 

IRE - Institutul Național Român Pentru Studiul Amenajării și 
Folosirii Surselor De Energie este partenerul autorităților 
publice și al industriei energiei în promovarea reformelor din 
sectorul energetic. 
(Site: https://ire.ro/)

FIC - Foreign Investors Council este organizația reprezentativă 
pentru companiile cu capital străin din România. Obiectivul 
principal al FIC este promovarea creșterii economice 
sustenabile prin îmbunătățirea mediului investițional din 
România. 
(Site: https://fic.ro/)

SIER - Societatea Inginerilor Energeticieni din România 
contribuie activ la creșterea rolului și eficienței activității 
inginerilor energeticieni în vederea dezvoltării continue a 
politicilor energetice naționale. 
(Site: http://www.sier.ro/)
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Indicatori GRI Descriere indicator Pagina / Comentariu

GRI 102 - INFORMAŢII GENERALE - 2016

Profilul Grupului E.ON în România

GRI 102-1 Numele organizației 16

GRI 102-2 Activități, mărci, produse și servicii 17-23

GRI 102-3 Adresa sediului central 96

GRI 102-4 Localizarea operațiunilor 16

GRI 102-5 Structura de proprietate și forma juridică 16

GRI 102-6 Piețele deservite 16-23

GRI 102-7 Mărimea organizației 15

GRI 102-8 Informații privind angajații și alți muncitori 15, 56

GRI 102-9 Lanțul de aprovizionare 42

GRI 102-10 Modificări semnificative în cadrul organizației și în lanțul de aprovizionare 26

GRI 102-11 Principiul precauției 70

GRI 102-12 Inițiative externe 7-11

GRI 102-13 Apartenența la asociații/ afilieri 86

Strategie

GRI 102-14 Declarație din partea factorului de decizie 12-13

GRI 102-15 Impacturi, riscuri și oportunități cheie 71

Etică și integritate

GRI 102-16 Valori, principii, standarde și norme de comportament 28-30

GRI 102-17  Mecanisme de consiliere și aspecte privind etica 31
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Guvernanța

GRI 102-18 Structura de guvernanță 24-29

GRI 102-19 Delegarea autorității 27

GRI 102-20 Responsabilitatea la nivel executiv pentru subiecte economice, de mediu și sociale 27

GRI 102-21 Consultarea părților interesate pe teme economice, de mediu și sociale 4, 5

GRI 102-22 Componența celui mai înalt organism de guvernare și a comitetelor sale 27

GRI 102-23 Președintele celui mai înalt organism de guvernare 27

GRI 102-24 Desemnarea și selectarea membrilor celui mai înalt organ de guvernare 27

GRI 102-32
Rolul celui mai înalt organ de guvernare în raportarea aspectelor de 
sustenabilitate

27

GRI 102-35 Politicile de remunerare 61

GRI 102-36 Politicile de determinare a remunerației 61

Implicarea părților interesate

GRI 102-40 Lista grupurilor de părți interesate 5

GRI 102-41 Acorduri colective de negociere 62

GRI 102-42 Identificarea și selectarea părților interesate 5

GRI 102-43 Implicarea părților interesate 5

GRI 102-44 Aspecte relevante 6

Practica de raportare

GRI 102-45 Entități incluse în rapoartele financiare consolidate 16

GRI 102-46  Definirea conținutului raportului și a limitelor aspectelor materiale 6

GRI 102-47  Lista aspectelor materiale 6
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GRI 102-48 Actualizări ale informațiilor din rapoartele anterioare N/A

GRI 102-49 Modificări în practicile de raportare N/A

GRI 102-50 Perioada de raportare 4

GRI 102-51 Data celui mai recent raport 2021

GRI 102-52 Ciclul de raportare 4

GRI 102-53 Persoana de contact pentru întrebări legate de raport comunicare@eon-romania.ro

GRI 102-54 Declarație privind raportarea conform standardelor GRI 4

GRI 102-55 Tabelul de conținut GRI 88

GRI 102-56 Verificare externă

Prezentul Raport de Sustenabilitate este transmis firmei de 
audit împreună cu Raportul Financiar.

La elaborarea acestui raport am utilizat surse de date 
bazându-ne pe sistemele interne de monitorizare a 

performanței noastre de sustenabilitate. Compania, 
administratorii, angajații și alte părți care au lucrat la 

elaborarea raportului nu pot fi trase la răspundere pentru 
nicio pierdere, costuri sau cheltuieli rezultate din utilizarea 

informațiilor furnizate în acest raport.

GRI 103 -  ABORDAREA DE MANAGEMENT - 2016

GRI 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 6, 15, 32, 42, 44, 54, 61, 64, 71, 72, 74, 75, 79

GRI 103-2 Abordarea de management și componentele acesteia 15, 32, 42, 44, 54, 61, 64, 71, 72, 74, 75, 79

GRI 103-3 Evaluarea abordării de management 15, 32, 42, 44, 54, 61, 64, 71, 72, 74, 75, 79

 GRI 201 – PERFORMANȚA ECONOMICĂ - 2016

GRI 201-1 Valoarea economică directă generată și distribuită 15

GRI 201-2 Implicații financiare și alte riscuri și oportunități datorate schimbărilor climatice 71

GRI 201-4 Asistență financiară primită din partea guvernului 15
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GRI 202 – PREZENȚA PE PIAȚĂ - 2016

GRI 202-1 Rata salariului standard de intrare, pe sexe, comparativ cu salariul minim local 61

GRI 202-2 Proporția persoanelor din managementul superior angajate din comunitatea locală 61

GRI 203 - IMPACTURI ECONOMICE INDIRECTE - 2016

GRI 203-1 Investițiile în infrastructură și serviciile sprijinite 44-51

GRI 203-2 Impacturi economice indirecte semnificative 44-51

GRI 204 – PRACTICI DE ACHIZIȚIE - 2016

GRI 204-1 Proporția achizițiilor realizate de la furnizorii locali 42

GRI 205 - ANTICORUPȚIA - 2016

GRI 205-1 Operațiuni evaluate pentru riscuri legate de corupție 32

GRI 205-2 Comunicare și instruire privind politicile și procedurile anticorupție 32

GRI 302 - ENERGIE - 2016

GRI 302-1 Consumul de energie în cadrul organizației 72

GRI 304 - BIODIVERSITATE - 2016

GRI 304-2
Impacturi semnificative asupra biodiversității ale activităților organizației, 
precum și ale utilizării produselor și serviciilor organizației

75

GRI 305 - EMISII - 2016

GRI 305-1 Emisii directe Gaze cu efect de sera - GES (domeniul 1) 71-74

GRI 305-2 Emisii indirecte de GES generate de utilizarea energiei (domeniul 2) 71-74
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GRI 306 - DEȘEURI - 2020

GRI 306-2 Gestiunea impacturilor semnificative legate de deșeuri 74

GRI 306-3 Deșeuri generate 74

GRI 306-4 Deșeuri deviate de la eliminare 74

GRI 306-5 Deșeuri depozitate 74

GRI 307 – CONFORMITATE DE MEDİU – 2016

GRI 307-1 Nerespectarea legilor și reglementărilor de mediu 74

GRI 308 - EVALUAREA FURNİZORİLOR UTILIZÂND CRİTERİİ DE MEDİU - 2016

GRI 308-1 Furnizori noi care au fost selectați incluzând criterii de mediu 74

GRI 401 - OCUPAREA FORȚEİ DE MUNCĂ - 2016

GRI 401-1 Angajații noi și fluctuația de personal 59

GRI 401-3 Concediu parental 68

GRI 402 - RELAȚIILE ANGAJAȚI – MANAGEMENT - 2016

GRI 402-1 Perioada minimă de preaviz la schimbările operaționale 62

GRI 403 - SĂNĂTATEA Șİ SİGURANȚA OCUPAȚİONALĂ - 2018

GRI 403-1 Sistemul de management al sănătății și securității la locul de muncă 64

GRI 403-2 Identificarea și evaluarea riscurilor și investigarea incidentelor 65

GRI 403-3 Servicii de sănătate în muncă 64-67

GRI 403-4
Participarea, comunicarea și consultarea lucrătorilor privind sănătatea și 
siguranța în muncă

64

GRI 403-5 Instruirea lucrătorilor privind sănătatea și siguranța în muncă 66
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GRI 403-6 Promovarea sănătății lucrătorilor 66-67

GRI 403-7
Prevenirea și atenuarea efectelor asupra sănătății și siguranței muncii legate 
direct de relațiile de afaceri

66

GRI 403-8
Muncitori acoperiți de sistemul de management al sănătății și securității la 
locul de muncă

64

GRI 403-9 Accidente de muncă 67

GRI 403-10 Probleme de sănănate legate de muncă 67

GRI 404 - FORMARE Șİ EDUCAȚİE - 2016

GRI 404-1 Numărul mediu de ore de formare pe an pe angajat 63

GRI 404-2
Programe de training și educație pentru îmbunătățirea competențelor 
angajaților și programe de asistență pentru tranziție

63

GRI 404-3
Procentajul angajaților care primesc evaluări periodice privind performanța și 
cariera

63

GRI 405 - DİVERSİTATE Șİ EGALİTATE DE ȘANSE - 2016

GRI 405-1 Diversitatea privind membrii din conducere și angajați 27, 56-61

GRI 405-2 Raportul dintre salariul de bază și salariul brut pentru femei și bărbați 61-62

GRI 408 – MUNCA COPIILOR - 2016

GRI 408-1 Operațiuni și furnizori cu risc semnificativ de incidente de muncă a copiilor N/A

GRI 409 – MUNCA FORȚATĂ - 2016

GRI 409-1
Operațiuni și furnizori cu risc semnificativ de incidente de muncă forțată sau 
obligatorie 

N/A
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GRI 412 – EVALUAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI - 2016

GRI 412-1
Operațiuni care au făcut obiectul unor analize ale respectării drepturilor 
omului sau evaluări de impact 

Modul de organizare a activității la nivelul Grupului E.ON are 
în vedere respectarea drepturilor oamenilor indiferent de 

situația specifică.

GRI 412-2
Instruirea angajaților cu privire la politicile sau procedurile organizației privind 
drepturile omului 

Politicile aplicabile la nivelul Grupului E.ON reglementează 
aspecte relevante privind drepturile omului. Acestea sunt 
disponibile pe pagina de intranet a Grupului și în locațiile 

fizice.

GRI 413 – COMUNITĂȚI LOCALE - 2016

GRI 413-1
Operațiunile în care sunt implicate comunitățile locale, evaluările de impact și 
programe de dezvoltare

79-85

GRI 417 - MARKETING ȘI ETICHETARE - 2016

GRI 417-1 Cerințe privind informații despre produse și servicii și etichetare 82

GRI 418 - CONFIDENȚIALITATEA CLIENȚILOR - 2016

GRI 418-1
Plângeri întemeiate privind încălcarea confidențialității clienților și pierderea 
datelor despre client

33-36

G4: INFORMAȚİİ SECTORİALE

G4 OG 2 Sumele investite în energie regenerabilă 50-53

G4 OG 3 Cantitatea totală de energie din surse regenerabile generată, pe surse 14

G4 EU 7 Gestiunea cererii de energie 46

G4 EU 12 Pierderile de transport și distribuție ca procent din energia totală 50

G4 EU 28 Frecvența medie a întreruperilor în rețea 50

G4 EU 29 Durata medie a întreruperilor în reţea 50
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