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Mesajul Directorului General
Dragi cititori,

Grupul Electrica, jucător-cheie pe piaţa de distribuţie 

și furnizare a energiei electrice din România, precum 

și unul dintre cei mai importanţi jucători din sectorul 

serviciilor energetice, publică, pentru al treilea an 

consecutiv, raportul său de sustenabilitate, elaborat în 

conformitate cu cele mai înalte standarde globale. Și 

anul acesta, raportul continuă să fie parte integrantă a 

viziunii de dezvoltare pe termen lung a companiei.

De la un an la altul, suntem atenţi la evoluţia noastră 

pe fiecare indicator specific în parte și ne preocupă 

impactul pozitiv pe care îl avem în comunităţile în care 

activăm, dar și asupra economiei în general.

Anul 2018 a fost unul plin de provocări, dar am reușit din 

nou, împreună, să ne respectăm angajamentele făcute 

tuturor părţilor interesate: acţionari, clienţi, parteneri 

sau angajaţi.

În 2018, principiile noastre fundamentale au rămas 

neschimbate. Funcţionarea în condiţii de siguranţă, 

creșterea investiţiilor în reţele pentru îmbunătăţirea 

serviciilor asigurate clienţilor noștri, respectarea celor 

mai înalte standarde de guvernanţă corporativă, 

susţinerea comunităţilor în care funcţionăm și furnizarea 

de rezultate sustenabile acţionarilor au continuat să fie 

obiectivele noastre principale.

Investiţiile în România continuă să fie prioritatea 

noastră. Acestea reprezintă, dincolo de cifre,  

o investiţie într-un viitor sustenabil. De aceea, 

Electrica a alocat, numai în 2018, aproximativ 900 de 

milioane RON, o sumă record pentru modernizarea și 

dezvoltarea infrastructurii de distribuţie. De la listarea 

companiei, din 2014, peste 3 miliarde RON am investit 

doar în aria de distribuţie a energiei electrice, ceea 

ce s-a reflectat în creșterea semnificativă a calităţii 

serviciilor. 

O parte a investiţiilor a vizat o mai bună acoperire 

a mediului rural, dar și întâmpinarea nevoilor de 

digitalizare, în timp ce la operaţiunile de modernizare 

a reţelei de distribuţie au fost folosite materiale 

și echipamente de ultimă generaţie, moderne și 

nepoluante.

La fel ca în anii precedenţi, angajaţii noștri s-au implicat 

în acţiuni de voluntariat și caritate, demonstrând o 

cultură organizaţională proactivă și atentă la nevoile 

comunităţii. Am continuat programul de granturi 

„Electrica pune România într-o altă lumină”, de 

care au beneficiat proiecte din domeniile: educaţie, 

sănătate și protecţia mediului.

Electrica își dorește să răspundă cât mai bine nevoilor 

și solicitărilor clienţilor și comunităţilor a căror parte 

integrată considerăm că suntem, în primul rând, prin 

responsabilitatea pe care o avem faţă de acestea.

Pentru ca activităţile și operaţiunile noastre să 

se desfășoare în condiţii de siguranţă pentru toţi 

angajaţii, am investit atât în tehnologie, cât și în 

programe de instruire a electricienilor, prin Protocolul 

de colaborare pe care-l avem cu Departamentul 

pentru Situaţii de Urgenţă privind acordarea de prim-

ajutor în cazuri de accidentare, parte a Programului 

de conștientizare a personalului cu privire la riscurile 

și aspectele de SSM.

Toate Politicile companiei au fost actualizate, iar 

programele de optimizare a activităţii și-au continuat 

etapele firești de implementare. Vă asigur că indicatorii 

materiali rezultaţi din procesul de consultare a părţilor 

interesate vor reprezenta în continuare o preocupare 

pentru noi și, totodată, un angajament.

Ne dorim să continuăm să punem România într-o altă 

lumină și să rescriem împreună povestea, una tot mai 

frumoasă de la un an la altul.

Georgeta Corina POPESCU

Director General, ELECTRICA

GRI: 102-14
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Despre noi1 Grupul Electrica - Structură şi acţionariat

Electrica S.A. este o companie cu capital majoritar privat, de tip holding, care supraveghează, în calitate de acţionar, 

activitatea a trei filiale în segmentul de distribuţie, a unei filiale în segmentul de furnizare a energiei electrice și 

gazelor naturale și a altor trei filiale care oferă servicii în sectorul energetic:În acest al treilea raport de sustenabilitate consolidat, Grupul Electrica prezintă într-un mod 

transparent performanţa nefinanciară a tuturor companiilor din portofoliul organizaţiei 

realizată în cursul exerciţiului financiar 2018. 

Societatea Energetică Electrica S.A. („Electrica”, „ELSA” sau „Societatea”) definește liniile 

strategice directoare pentru toate companiile sale, coordonează operaţiunile și iniţiativele 

strategice ale Grupului și definește politicile de guvernanţă corporativă, etică în afaceri și 

anticorupţie.

 
 
Societatea de Distribuţie a 
Energiei Electrice Transilvania 
Nord S.A. (SDEE TN)

 
 
 
 
Societatea de Distribuţie a 
Energiei Electrice Transilvania 
Sud S.A. (SDEE TS)

 
 
 
Societatea de Distribuţie a 
Energiei Electrice Muntenia 
Nord S.A. (SDEE MN) 

Electrica Furnizare S.A. 
(EFSA)

Filiala de Întreţinere și Servicii 
Energetice Electrica Serv S.A. 
(„Electrica Serv”, „EL SERV”)
prestează servicii conexe activităţii de 
distribuţie a energiei electrice către 
terţi şi într-o mai mică măsură către 
companiile din Grup:
• servicii de întreţinere şi reparaţii ale 

reţelelor electrice;
• proiectare şi execuţie lucrări de 

construcţii-montaj reţele electrice;
• oferă către companiile din Grup 

servicii de închiriere auto şi clădiri. 

Servicii Energetice 
Oltenia S.A. (SEO)1

Servicii Energetice 
Muntenia S.A. (SEM)

1 - La data prezentului raport societatea 
este în faliment

Împreună, aceste companii sunt denumite „Grupul” sau „Grupul Electrica”.

ELSA

Distribuţie 
energie electrică

Furnizare energie electrică și 
gaze naturale

Servicii în 
sectorul energetic

99,999 % 99,999 % 100 %

100 %

100 %

99,999 %

99,999 %

Acţionar suplimentar în filialele 
de distribuţie și furnizare

Existenţa unor acţionari adiţionali a 
fost impusă de necesitatea respectării 
prevederilor Art.10, alin (3) din legea 
nr. 31/1990 privind societăţile. 
Prin urmare:

SDEE TS deţine 10 acţiuni în SDEE MN

SDEE MN deţine 10 acţiuni în SDEE TN

SDEE TN deţine 10 acţiuni în SDEE TS

EL SERV deţine 10 acţiuni în EFSA

GRI: 102-1, 102-4, 102-5, 102-6, 102-10, 102-45
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La data de 31 decembrie 2018, capitalul 

social al EFSA s-a majorat prin aportul în 

natură al ELSA, ajungând astfel la o valoare 

de 62.873.860 RON, reprezentând 6.287.386 

acţiuni nominative a câte 10 RON fiecare.

În anul 2014, Consiliile de Administraţie ale 

SEO și SEM au decis începerea procedurii 

insolvenţei în vederea reorganizării, astfel 

că în același an au fost deschise procedurile 

de insolvenţă. În data de 31 octombrie 2018, 

instanţa a dispus intrarea în faliment a SEO, la 

cererea administratorului judiciar și ridicarea 

dreptului de administrare a acesteia.

SEM a implementat planul de reorganizare 

până la termenul limită acordat de instanţă, 

noiembrie 2018, și-a respectat programul de 

plăţi, achitând integral creanţele, astfel încât, 

în perioada următoare, au fost îndeplinite 

procedurile legale privind ieșirea din 

insolvenţă. Astfel, în data de 3 aprilie 2019, 

Tribunalul București a constatat închiderea 

procedurii de insolvenţă și a dispus luarea 

tuturor măsurilor pentru reinserţia companiei 

în activitatea de afaceri.

Începând cu data de 4 iulie 2014, după derularea Ofertei Publice Iniţiale, acţiunile Electrica 

sunt listate la Bursa de Valori București (BVB – simbol EL), iar certificatele globale de depozit 

sunt listate la Bursa de Valori de la Londra (London Stock Exchange – LSE – simbol ELSA). 

La data de 31 decembrie 2018, structura acţionariatului Electrica era următoarea:

Denumire acţionar Număr acţiuni

Statul român prin Ministerul Energiei, București, România 168.751.185

Banca Europeană pentru Reconstrucţie și Dezvoltare, Londra, UK 23.955.272

Electrica S.A. 6.890.593

BNY MELLON DRS, New York, USA 5.931.364

Alte persoane juridice* 121.776.730

Persoane fizice 18.634.785

TOTAL 345.939.929 

Sursa: Depozitarul Central, Electrica

* Dedeman S.R.L. deţine între 5 şi 10% din numărul total de acţiuni

48,7805 %

5,3867 %

35,2017 %

1,9918 %

1,7146 % 6,9247 %

Participaţie deţinută 

(% din capitalul social)

SDEE
Transilvania
Nord

SDEE
Transilvania Sud

SDEE
Muntenia Nord

Grupul Electrica la nivel naţional

Distribuţie 
energie 
electrică

Furnizare energie 
electrică, 

gaze naturale 
și servicii în 

sectorul energetic 
pe tot cuprinsul 

ţării
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Activităţile noastre2 Activitatea de distribuţie a energiei electrice

Activităţile Grupului Electrica sunt dezvoltate 

pe baza și în jurul distribuţiei și furnizării 

energiei electrice. Energia electrică produsă 

din diferite surse convenţionale și regenerabile 

(hidro, eolian, fotovoltaic) este distribuită 

de către cele trei societăţi de distribuţie ale 

Grupului Electrica utilizatorilor finali, prin 

reţeaua de înaltă (110 kV), medie și joasă 

tensiune gestionată.

Pe partea de furnizare, pentru asigurarea 

energiei necesare consumatorilor finali, EFSA 

achiziţionează energia estimată a fi consumată 

de aceștia de pe pieţele centralizate OPCOM 

și prin contracte bilaterale încheiate direct cu 

producători. De asemenea, Societatea încheie 

contracte cu operatorii reţelei de transport și 

cu cei ai reţelelor de distribuţie. Atât energia 

consumată, cât și tarifele de transport și 

distribuţie sunt ulterior facturate clienţilor 

finali.

GRI: 102-2, 102-7, 102-9, 103-1, 103-2, 103-3, 203-1, EU 6, EU 12 CIFRE CHEIE DISTRIBUŢIE:

3,8Mil

IT: 7.595 Km MT: 45.755 Km JT: 144.596 Km

197.946 Km
+1.218 Km

+100.000

Una dintre activităţile principale ale Grupului Electrica este 

distribuţia de energie electrică. Astfel, Grupul operează și 

dezvoltă reţelele de distribuţie a energiei electrice, deservind 

peste 40% din România, respectiv regiunile:

 � Transilvania Nord (judeţele Cluj, Maramureș, Satu 

Mare, Sălaj, Bihor și Bistrita-Năsăud);

 � Transilvania Sud (judeţele Brașov, Alba, Sibiu, Mureș, 

Harghita și Covasna);

 � Muntenia Nord (judeţele Prahova, Buzău, Dâmboviţa, 

Brăila, Galaţi și Vrancea).

Lungimea reţelelor de distribuţie 
a energiei electrice în anul 2018

utilizatori racordaţi la reţele 
de distribuţie

joasă tensiunemedie tensiuneînaltă tensiune

Creștere faţă de 2017

utilizatori

Creștere faţă de 2017:

3 17,7 TWh

18
Companii de 
distribuţie

Judeţe
în

Energia electrică distribuită de 
Electrica în 2018, 
menţinându-se la un nivel 
similar cu cel al anului 2017

SDEE MN

SDEE TN

SDEE TS
97.196 Km2

=40,7%

Aria de acoperire:

din suprafaţa 
României

Lanţul energetic 

de la producători la client final

CONSUMATOR 
FINALPRODUCĂTORI

FURNIZOR

PIEŢE DE 
ENERGIE

OPERATORI DE REŢEA

FLUX ENERGIE ELECTRICĂ

TRANSFER COMERCIAL
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Grupul Electrica deţine licenţe exclusive pentru distribuţia energiei electrice în aceste regiuni 

valabile pentru următorii nouă ani, având și posibilitatea de prelungire pentru o perioadă de 

încă 25 de ani. Filialele de distribuţie ale Societăţii (SDEE TN, SDEE TS și SDEE MN) prestează 

servicii către furnizorii de energie electrică și direct către o parte dintre utilizatorii de reţea, 

dezvoltând relaţii comerciale cu aceștia, în baza contractelor de distribuţie.

În sectorul distribuţiei de energie electrică, Grupul Electrica își menţine poziţia de jucător 

important atât din perspectiva suprafeţei acoperite, cât și a numărului de clienţi deserviţi, 

având 3,8 milioane utilizatori și o cotă de piaţă de 40,3%2 pentru energia electrică distribuită 

utilizatorilor finali, în 2017.

Investiţii

Preocuparea permanentă a Grupului Electrica rămâne oferirea de servicii energetice de 

înaltă calitate clienţilor săi, continuând și în anul 2018 investiţii importante pentru creșterea 

eficienţei energetice și operaţionale, cu o atenţie sporită acordată siguranţei în exploatare. 

Astfel, pentru realizarea unei infrastructuri performante de distribuţie și având permanent în 

atenţie dezvoltarea durabilă a afacerii, Grupul Electrica a investit peste 878 milioane RON, cu 

mai mult de 20% faţă de anul 2017, suma fiind distribuită conform tabelului următor:

Investiţii realizate de societăţile de distribuţie ale Grupului Electrica

Societatea de Distribuţie SDEE MN SDEE TN SDEE TS TOTAL

Direcţii de investiţie Valoare 
mil. RON

Valoare 
mil. RON

Valoare  
mil. RON

Valoare mil. 
RON

Eficienţa energetică / Reducerea CPT 99,52 71,43 68,16 239,11

Eficienţa operaţională 37,32 22,42 11,36 71,10

Calitatea serviciului 155,57 176,37 167,67 499,61

2 - bazat pe cantităţi distribuite, conform raportului ANRE pentru anul 2017

S-au realizat lucrări importante de modernizare a infrastructurii, de îmbunătăţire a nivelului de 

tensiune la clienţi și de reducere a lungimii circuitelor, precum și lucrări de trecere la reţele cu 

conductoare izolate pentru a reduce sau elimina riscul de accidentare, incendiu sau afectarea 

biodiversităţii.

Câteva dintre proiectele noastre de investiţii realizate în anul 2018 sunt prezentate în 

continuare.

Staţia de transformare Beclean

În luna iunie 2018, SDEE TN a finalizat un 

proiect de investiţii de importanţă majoră în 

municipiul Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Creșterea consumului de energie electrică din 

zonă a impus efectuarea lucrării „Creșterea 

siguranţei în alimentare a utilizatorilor 

racordaţi în staţia de transformare 110/MT 

Beclean”. Aceasta a fost proiectată de SISE 

Transilvania Nord – Agenţia Baia Mare și 

realizată pe parcursul a doi ani. Valoarea 

investiţiei se ridică la 5.893.400 RON.

Acţiunile de modernizare au fost complexe și 

s-au materializat prin intervenţii la circuitele 

primare, la circuitele secundare, precum și lucrări de construcţii noi. Staţia a fost integrată în 

sistemul SCADA pentru un control supervizat și achiziţie a datelor.

Modernizarea staţiei va aduce beneficii atât consumatorilor, prin creșterea continuităţii 

în alimentarea cu energie electrică și îmbunătăţirea calităţii acesteia, cât și companiei, din 

perspectiva creșterii siguranţei în exploatare precum și a reducerii costurilor de mentenanţă.

Peste

faţă de anul 2017.

investite pentru  
realizarea unei 
infrastructuri  
performante de 
distribuţie, cu mai 
mult de

ACTIVITĂŢILE NOASTRE ACTIVITĂŢILE NOASTRE

878 Mil RON

20%
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Staţia de transformare Breaza

Necesitatea efectuării acestei lucrări de 

modernizare a apărut ca urmare a depășirii 

duratei de viaţă a echipamentului din Staţia de 

transformare110/20/10 kV Breaza.

Montarea echipamentelor primare și secundare 

de un nivel tehnologic avansat a condus la 

îmbunătăţirea indicatorilor de fiabilitate, asigurarea 

unui nivel înalt de siguranţă și operaţionalizarea 

unui sistem de comandă-control performant care 

determină reducerea costurilor de operare și 

mentenanţă.

În cadrul proiectului de investiţii s-au efectuat 

următoarele lucrări:

 � Staţia 110 kV: configurare simplificată de tip 

bară racordată la Sistemul Energetic Naţional 

(SEN) în sistem intrare-ieșire;

 � Staţia 20 kV: modernizare grup de tratare 

neutru;

 � Staţia 10 kV:

• înlocuirea celulelor cu unele noi, cu izolaţie 

corespunzătoare;

• înlocuirea echipamentelor celor două 

grupuri de tratare;

• montarea transformatoarelor de curent 

homopolar;

 � Camera de comandă: montarea dulapurilor de 

comandă și protecţii va îmbunătăţi serviciile 

interne de curent alternativ și curent continuu, 

toate echipamentele fiind integrate în SCADA.

Staţia de transformare Ghimbav

SDEE TS a finalizat în anul 2018 lucrarea 

de investiţii „Mărire grad de siguranţă în 

alimentare cu energie electrică pe 20 kV 

în Staţia 110/20/6 kV ICA Ghimbav, jud. 

Brașov”, a cărei valoare a fost de 5.958.874 

RON.

Staţia electrică 110/6 kV ICA Ghimbav a 

fost pusă în funcţiune în anul 1973 pentru 

alimentarea cu energie electrică a unei 

companii aeronautice, acesta fiind singurul 

consumator de energie electrică racordat 

la barele de 6 kV ale staţiei electrice.

Creșterea continuă a consumului de 

energie electrică, viitoarea dezvoltare 

prognozată din zonă, riscul mare de 

întreruperi în alimentarea cu energie 

electrică a consumatorilor și gradul de 

uzură a echipamentelor au condus la 

efectuarea lucrărilor de modernizare.

În urma proiectului de investiţii s-au 

obţinut beneficii importante atât pentru 

consumatori, prin creșterea siguranţei 

în alimentarea cu energie electrică și a 

calităţii acesteia, cât și pentru SDEE TS, 

prin reducerea costurilor de mentenanţă.

Deoarece printre priorităţile Grupului 

se numără îmbunătăţirea eficienţei 

operaţionale, îmbunătăţirea eficienţei 

energetice și reducerea pierderilor 

tehnologice, îmbunătăţirea flexibilităţii 

reţelei, a calităţii serviciului de distribuţie 

și a siguranţei reţelelor, se va continua 

modernizarea și dezvoltarea reţelei 

inteligente de distribuţie prin instalarea 

de sisteme de infrastructură precum 

sistemele SCADA, SAD și sistemele de 

măsurare a energiei.

Performanţa noastră operaţională

„Eficienţa energetică reprezintă o prioritate pentru Grupul Electrica. Maximizarea 

eficienţei operaţionale a organizaţiei și eficienţei energetice a infrastructurii de 

distribuţie contribuie la realizarea obiectivelor strategice propuse și la asigurarea 

competitivităţii, la economisirea resurselor de energie și la reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră. Dezvoltarea durabilă a Grupului este asigurată prin reducerea 

pierderilor tehnice și comerciale în reţelele de distribuţie, prin menţinerea și 

îmbunătăţirea eficienţei și competitivităţii, dar și prin reducerea impactului activităţilor 

asupra mediului.” - Livioara Șujdea - Director Executiv Distribuţie
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Cei mai importanţi indicatori de performanţă 

pentru activitatea Grupului Electrica prin cele 

trei societăţi de distribuţie sunt:

 � Consumul propriu tehnologic – CPT, 

reprezentând pierderile de energie 

aferente reţelelor electrice de distribuţie;

 � Durata medie de întrerupere per client la 

nivelul unui an – SAIDI;

 � Numărul mediu de întreruperi per client 

la nivelul unui an – SAIFI.

Evoluţia acestor parametri comparativ cu 

anul 2017 demonstrează preocuparea 

noastră faţă de calitatea serviciilor pe care le 

oferim clienţilor și totodată, faţă de reducerea 

impactului asupra mediului.

În tabelul de mai jos sunt prezentate 

obiectivele de CPT și gradul de realizare 

a acestora pentru distribuţia de energie 

electrică de IT, MT, JT pentru anul 2018, 

comparativ cu anul 2017.

Scăderea CPT în reţelele de joasă tensiune, faţă de reducerea de volume distribuite de doar  

6 GWh, arată un efort semnificativ de îmbunătăţire faţă de reducerea firească de CPT tehnic. 

SDEE TN a obţinut cele mai bune rezultate, atingând obiectivele pe toate nivelurile de tensiune.

„Indicatorii SAIDI și SAIFI reflectă calitatea și disponibilitatea serviciilor oferite clienţilor 

Grupului Electrica. Grupul face eforturi continue pentru asigurarea pe termen lung a unui 

serviciu de calitate și pentru creșterea nivelului de satisfacţie a clienţilor noștri.” - Livioara 

Șujdea - Director Executiv Distribuţie

Pentru îmbunătăţirea parametrilor de distribuţie a energiei electrice SAIFI și SAIDI, în condiţii de 

siguranţă și stabilitate, Grupul Electrica a analizat condiţiile tehnice de proiectare și dimensionare 

a instalaţiilor ţinând cont de modificările climatice și a demarat multiple proiecte de îngropare a 

cablurilor electrice, reducând astfel riscurile de apariţie a avariilor.

1,22
0,93 0,95 13,9315,34

13,60

1,091,08
0,96 14,63

16,15
14,80

0,991,24 0,99 10,42
10,52 10,45

5,525,60
5,25

3,713,79 3,90

4,294,42 4,36

IT MT JT

Ţintă Ţintă Ţintă2017 2017 20172018 2018 2018

% % %

Toate cele 3 filiale de distribuţie a energiei 

electrice au realizat performanţe mai 

bune decât în anul 2017, obţinându-se o 

reducere a SAIDI de 245 minute pentru 

SDEE MN, de 124 minute pentru SDEE TN 

și de 71 minute pentru SDEE TS.  

483599

SDEE TS

SDEE TS

SDEE MN

SDEE MN

SDEE TN

SDEE TN

455

2018
2017

SAIDI - Durata medie de întrerupere 
per client [min/an]

SAIFI - Numărul mediu de întreruperi 
per client [întreruperi/an]

SDEE TSSDEE MN SDEE TN

3,493,03 3,36

Reducerea importantă a CPT comparativ cu anul anterior este rezultatul eforturilor noastre 

de a îmbunătăţi calitatea reţelelor. Se evidenţiază o îmbunătăţire a CPT în anul 2018 faţă 

de anul 2017, cu o reducere cumulată de 33 GWh (SDEE TN: -7 GWh; SDEE TS: -5 GWh; 

SDEE MN: -21 GWh). 

Rezultatele obţinute în anul 2018 pentru SAIDI și SAIFI sunt prezentate în tabelele următoare.

ACTIVITĂŢILE NOASTRE ACTIVITĂŢILE NOASTRE

Consumul propriu tehnologic

Două companii de distribuţie a energiei 

electrice au obţinut în anul 2018 SAIFI sub 

nivelul anului 2017, SDEE TS realizând o 

reducere de peste 10%, în timp ce SDEE TN 

a redus nivelul SAIDI cu 16%. SDEE MN a 

înregistrat o ușoară creștere, de aproape 4%.

354 412 579 2,90 3,90 4,00
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Programul APOLLO

Demarat în 2017, Apollo a continuat în 2018 să 

optimizeze procesele companiilor de distribuţie din 

Grupul Electrica. Prin acest program se urmărește o 

transformare durabilă cu rezultate pe termen lung, 

astfel încât procesele interne să se desfășoare eficient 

și unitar, să existe un mai bun control al costurilor, să 

fie diminuate riscurile asociate muncii angajaţilor, iar 

expertiza lor să fie mai bine pusă în valoare.

Activitatea de furnizare a energiei electrice

Furnizorii de energie electrică fac parte din 

lanţul care asigură parcursul energiei electrice 

de la producător la consumatorul final, 

aceștia fiind responsabili de comercializarea 

energiei electrice. Piaţa de furnizare este 

formată atât din segmentul concurenţial cât 

și din segmentul reglementat. Segmentul 

reglementat cuprinde 5 furnizori de ultimă 

instanţă (FUI), iar segmentul concurenţial 98 

de furnizori (inclusiv cei de ultimă instanţă, cu 

activitate pe segmentul concurenţial al pieţei 

cu amănuntul), dintre care 92 sunt relativ 

mici, cu o cotă de piaţă sub 4%, conform 

Raportului ANRE din decembrie 2018.

Procesul de liberalizare a pieţei de furnizare 

de energie electrică în România s-a încheiat 

la data de 31 decembrie 2017, conducând la 

crearea cadrului pentru creșterea competiţiei 

între furnizorii tradiţionali și cei nou intraţi 

pe piaţa de energie și implicit la creșterea 

ofertării pentru segmentul de clienţi casnici 

din piaţa reglementată. Efectele așteptate ale 

liberalizării complete sunt temperate de OUG 

114/2018, pentru perioada 1 martie 2019 

- 28 februarie 2022, furnizarea de energie 

electrică către clienţii casnici realizându-se în 

condiţii reglementate.

Principalele schimbări și beneficii aduse de 

programul Apollo

 � Mod de lucru unitar, cu activităţi simplificate;

 � Utilizare mai eficientă a resurselor;

 � Disciplină bugetară și supravegherea costurilor;

 � Sistem de remunerare flexibil, corelat cu 

performanţa angajaţilor (pe baza unor criterii 

clare și măsurabile);

 � Susţinerea performanţei și motivarea eficientă 

a fiecărui angajat.

Prin LEAN s-a realizat eficientizarea și standardizarea modului de lucru în cadrul 

proceselor interne selectate, urmate de implementarea soluţiilor care ţintesc 

ineficienţele identificate în proces, consolidând o cultură organizaţională bazată pe 

performanţă, lucrul în echipă și proiecte cu echipe multidisciplinare.

Prin implementarea LEAN, dar și prin alte proiecte demarate intern, susţinem 

îmbunătăţirea continuă a performanţei și productivităţii angajaţilor și creșterea 

gradului de satisfacţie a clienţilor.

Un important vector de transformare 

organizaţională este implementarea 

metodologiei LEAN. 

Primele rezultate concrete au fost deja 

demonstrate în urma proiectelor pilot 

selectate: 

 � Acces la Reţea (Pilot Lean 1);

 � Mentenanţă, Exploatare și Măsură 

(Pilot Lean 2). 

EFSA este lider pe 
piaţa reglementată 
cu o cotă de piaţă de 

(în creștere cu 
aproape
faţă de anul 2017).

ACTIVITĂŢILE NOASTRE

non-casnici mari 

≥100 kW
non-casnici mici 

<100 kW

casnici

3.540.681

8.706 
CONSUMATORI

209.570 
CONSUMATORI

3.322.405 
CONSUMATORI

CONSUMATORI

45,61 %

5 %
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Electrica Furnizare (EFSA) are o cotă de 

17,08% per total piaţă de furnizare. EFSA este 

lider pe piaţa reglementată cu o cotă de piaţă 

de 45,61% (în creștere cu aproape 5% faţă de 

anul 2017), fiind furnizor de ultimă instanţă în 

regiunile Muntenia Nord, Transilvania Nord 

și Transilvania Sud. Pe piaţa concurenţială, 

EFSA are prezenţă naţională și deţine o cotă 

de 9,36% (în scădere cu aproximativ 2%, 

comparativ cu rezultatele obţinute în anul 

anterior).3

Grupul Electrica demonstrează în fiecare 

an poziţia importantă pe care o deţine pe 

piaţa de energie din România, fiind furnizor 

de energie electrică pentru aproximativ  

3,54 milioane de clienţi casnici și non-casnici, 

reprezentând peste 45% din totalul clienţilor 

din România. 

3 -  Raport monitorizare piaţă de energie electrică ANRE – luna decembrie 2018

Prin furnizarea de energie produsă din surse 

regenerabile, Grupul Electrica contribuie 

semnificativ la reducerea impactului de 

mediu. Pe parcursul anului 2018 EFSA 

a achiziţionat direct de la producători o 

cantitate de 2,4 TWh din surse regenerabile, 

reprezentând 34,16% din totalul energiei 

electrice furnizate. Cele 3.069.599 certificate 

verzi achiziţionate în anul 2018 reprezintă 

6,74% din veniturile Grupului și 18,5% din 

totalul certificatelor verzi tranzacţionate la 

nivelul României.

Servicii energetice
Prin companiile Electrica Serv, SEO și SEM, Grupul a fost prezent și în 2018 pe piaţa serviciilor 

energetice, prestând servicii de mententanţă a echipamentelor și instalaţiilor, reparaţii și 

servicii auxiliare preponderent către societăţi de distribuţie din afara Grupului, dar și către 

filialele Grupului Electrica.

Eolian 51%

Solar 2%

Hidro 47%

Surse regenerabile de energie

Suntem furnizor de 
energie electrică 
pentru aproximativ

clienţilor din România.
din totalul

de clienţi casnici 
și non-casnici, 
reprezentând peste
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Performanţa noastră în cifre3
În anul 2018, cheltuiala cu energia electrică achiziţionată la nivel de Grup a scăzut cu 255 milioane RON sau 

9%, la valoarea de 2.718 milioane RON. Această scădere s-a datorat efectului de bază, respectiv compararea 

cu un an afectat de costuri foarte mari cu achiziţia de energie electrică, pe fondul evenimentelor nefavorabile 

din piaţa de energie din prima parte a anului 2017.

„Activităţile noastre au un impact semnificativ asupra părţilor interesate: consumatori, 

autorităţi, angajaţi și furnizori. Dorim să îmbunătăţim în permanenţă calitatea 

serviciilor oferite, iar performanţa economică a Grupului este un fundament important 

pentru asigurarea resurselor necesare. În egală măsură, este important să asigurăm 

valoare pe termen lung acţionarilor, prin rezultate predictibile, în linie cu așteptările 

acestora, pentru asigurarea suportului necesar implementării obiectivelor strategice 

ale Grupului.” – Mihai Darie, Director Executiv Financiar

Venitul consolidat al Grupului Electrica 
(mil. RON)

EBITDA ajustată a crescut cu 

42 milioane RON în anul 2018 

comparativ cu 2017.

Profitul net a înregistrat în 2018 

o creștere de 58 milioane RON sau 

34%, la 230 milioane RON, de la 

172 milioane RON în 2017.

Marja EBITDA ajustată a crescut 

cu 73 ppb în anul 2018 comparativ 

cu 2017, în timp ce marja profitului 

net a crescut cu 34,1%.

Contribuţiile la bugetul de stat și la bugetele 
locale în anul 2018 reprezintă echivalentul a:

În 2018, rezultatul 
Grupului Electrica 
a crescut cu

comparativ cu anul 
precedent.

Venituri (excluzând venituri din CV)

Venituri din vânzare certificate verzi (CV) Total venituri

2017 2018

5.603 5.613

5.230 5.235

378373

172

614

2017 2018 2017 2018

EBITDA ajustată 
(mil. RON)

Profit net 
(mil. RON)

656

230

parcuri amenajate cu suprafaţa 
de 114.825 m2 fiecare

Staţii de încărcare rapidă 
autovehicule electrice

PERFORMANŢA NOASTRĂ ÎN CIFRE

GRI: 102-7, 103-1, 103-2, 103-3, 201-1, 203-2

Grupul Electrica crede în generarea de 

valoare într-o manieră sustenabilă, creșterea 

performanţei financiare și operaţionale, 

asigurarea unor servicii de calitate împreună 

cu angajaţi motivaţi și instruiţi rămânând, an 

de an, deziderate ale Grupului. Prin realizarea 

lor, Grupul își consolidează poziţia importantă 

pe care o deţine în economia României 

contribuind semnificativ la bugetul de stat și 

la bugetele locale, menţinând și creând locuri 

de muncă atractive atât în cadrul Grupului 

cât și la companiile partenere și investind 

continuu pentru a-și îmbunătăţi performanţa.

Evoluţia indicatorilor financiari

În anul 2018, rezultatul Grupului Electrica 

a crescut cu 34,3% comparativ cu anul 

precedent, fiind influenţat în special de 

creșterea profitabilităţii segmentului de 

furnizare. Informaţii suplimentare sunt 

disponibile în Raportul Anual pentru 

2018, care poate fi consultat pe website-ul 

companiei.

Conform situaţiilor financiare consolidate 

ale Grupului Electrica, veniturile consolidate 

realizate în 2018 au fost de 5.613 milioane 

RON, cu 10 milioane RON mai mari decât 

în 2017. Această creștere de 0,2% a fost 

generată în principal de:

 � creşterea vânzărilor de energie electrică 

către terţi cu 185,1 milioane RON;

 � creşterea cu 62,8 milioane RON a 

veniturilor aferente segmentului de 

distribuţie;

 � scăderea cu 229,2 milioane RON a 

veniturilor aferente segmentului de 

furnizare.

998 Mil RON

242 4.202
grădiniţe cu program prelungit 
40.050 copii

267

34,3 %

Veniturile consolidate 
realizate în 2018 au 
fost de

5.613 Mil RON
10 Mil RON

mai mari decât în 2017.
cu
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Ne dezvoltăm durabil

Ca și companie listată pe Bursele 

de Valori din București și din 

Londra, Electrica se preocupă 

continuu de comunicarea în 

mod corect și transparent cu toţi 

stakeholderii din piaţa de capital 

și de prezentarea companiei ca și 

entitate sustenabilă, cu o abordare 

proactivă în ceea ce privește 

aplicarea celor mai bune practici 

de guvernanţă corporativă și de 

raportare specifică pieţelor de 

capital. Electrica aplică, încă de 

la listare, un cod de guvernanţă 

care respectă toate principiile 

din Codul de Guvernanţă al BVB, 

și în același timp tratează toţi 

investitorii în mod echitabil și 

nediscriminatoriu, raportând 

clar și transparent informaţiile 

relevante prin toate canalele 

pieţei de capital.

Se observă în ultima perioadă un 

interes în creștere al investitorilor, 

în special al celor instituţionali, 

pentru aspecte ale Guvernării 

Sociale și de Mediu. Electrica se 

asigură că aceștia primesc toate 

informaţiile relevante din punct 

de vedere al sustenabilităţii. 

În plus, încercăm să perfecţionăm 

mecanismele de preluare a 

feedback-ului de la stakeholderi, 

astfel încât să întreprindem tot ce 

este necesar pentru a îmbunătăţi 

aspectele de sustenabilitate. 

Electrica își reafirmă astfel 

angajamentul de a genera valoare 

atât pentru acţionari, cât și pentru 

societate și ceilalţi stakeholderi.” 

- Alexandra Borislavschi, Director 

Executiv Guvernanţă Corporativă 

& M&A

4
Guvernanţa Corporativă
Electrica este o companie listată dual la bursă, 

atât la București cât și la Londra, care acordă o 

atenţie deosebită unor principii fundamentale 

precum transparenţa, responsabilitatea, 

dezvoltarea durabilă și creșterea valorii pe 

termen lung a afacerii.

Aceste elemente esenţiale de conduită 

în afaceri sunt înglobate în modelul de 

guvernanţă corporativă și sunt dezvoltate și 

îmbunătăţite în permanenţă pentru a asigura 

interesele acţionarilor, ale angajaţilor și ale 

clienţilor companiei. Crearea unui brand cu 

valoare incontestabilă care să fie recunoscut 

pentru servicii de calitate livrate la standarde 

profesionale către clienţi a devenit o misiune 

pe care Grupul Electrica dorește să o 

actualizeze în permanenţă conform cerinţelor 

pieţei. 

Promovarea și susţinerea unor valori și 

principii cheie pentru consolidarea integrităţii, 

eticii și sustenabilităţii la nivelul tuturor 

departamentelor din cadrul companiei se 

conturează într-un context adoptat de la 

nivelul managementului și sprijinit de fiecare 

angajat, conștienţi fiind de beneficiile pe care 

le pot genera pe termen lung tuturor părţilor 

interesate.

Spirit de echipă

Transparenţă și 

integritate

Abordarea profesionistă

Angajamentul 

și orientarea 

spre clienţi

Dinamism și 

flexibilitate

Angajamentul faţă 

de protecţia muncii

Creșterea solidă în timp  și asumarea 

responsabilităţii sociale și faţă de mediu

VALORILE ELECTRICA

NE DEZVOLTĂM DURABIL

GRI: 102-16, 102-18, 103-1, 103-2, 103-3, 205-1, 205-2, 205-3, 418-1
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Codul de Guvernanţă Corporativă al 

ELSA („CGC ELSA”) cuprinde Actul 

constitutiv al Societăţii, Codul de etică și 

conduită profesională, regulamentele de 

organizare și funcţionare ale Consiliului de 

Administraţie și ale comitetelor constituite 

în cadrul acestuia, iar impreună, toate aceste 

documente definesc termenii de referinţă și 

responsabilităţile conducerii administrative 

și executive ale societăţii. În acord cu 

reglementările europene și naţionale privind 

abuzul de piaţă, la nivelul ELSA a fost 

implementată o procedură pentru evitarea 

utilizării abuzive a informaţiilor privilegiate și 

manipularea pieţei.

Fuziunea acestor documente stabilește 

un cadru de perspectivă etică și conduită 

profesională aplicabile la nivelul companiei 

pe care aceasta le promovează în toate 

acţiunile în care este implicată, cuprinzând 

aspecte importante ale principiilor eticii 

profesionale.

În cadrul Adunării Generale a Acţionarilor 

(„AGA”) – organul de conducere al Societăţii, 

sunt luate decizii cu privire la elementele 

enumerate în Actul Constitutiv. Consiliul de 

Administraţie („BoD”) este responsabil pentru 

îndeplinirea tuturor acţiunilor necesare 

desfășurării activităţii Societăţii, dar și pentru 

supravegherea activităţii acesteia. Membrii 

BoD sunt aleși de Adunarea Generală 

Ordinară a Acţionarilor Societăţii, pentru 

un mandat de 4 ani. Dintre cei 7 membri 

neexecutivi ai Consiliului de Administraţie, 

patru trebuie să îndeplinească criteriile de 

independenţă prevăzute de Actul Constitutiv.

Cea de-a 7-a poziţie era vacantată din data de 15 noiembrie, ca urmare a demisiei doamnei 

Elena Doina Dascălu.

La data emiterii prezentului raport, componenţa CA este următoarea:

Activitatea CA este susţinută de trei comitete consultative, respectiv Comitetul de Nominalizare 

și Remunerare, Comitetul de Audit și Risc și Comitetul de Strategie și Guvernanţă Corporativă, 

membrii acestor comitete consultative fiind aleși pentru o perioadă de un an.

Conform modificărilor înregistrate în componenţa CA, structura comitetelor s-a schimbat în 

cursul anului 2018, la finalul anului membrii acestora fiind următorii:

Comitetul de Nominalizare 

și Remunerare (CNR)

Dl. Bogdan Iliescu
Președinte 

Dl. Valentin Radu
Membru

Dna. Ramona Ungur
Membru

Membrii CA sunt aleși 
de Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor 
Societăţii, pentru un 
mandat de 4 ani.

Pe parcursul anului 2018, componenţa CA a suferit modificări, la finalul anului membrii 

Consiliului de Administraţie fiind următorii:

NE DEZVOLTAM DURABIL NE DEZVOLTAM DURABIL

Dl. Valentin Radu

Dl. Willem Schoeber

Dl. Gicu Iorga

Dl. Bogdan Iliescu

Dna. Ramona Ungur

Dl. Dragoș Andrei

administrator neexecutiv, 
independent

administrator neexecutiv, 
independent

administrator neexecutiv

administrator neexecutiv, 
independent

administrator neexecutiv, 
independent

administrator neexecutiv, 
independent

Membri CA ELECTRICA la 31 dec. 2018

Dl. Valentin Radu Dl. Gicu Iorga

Dl. Bogdan Iliescu

Dna. Ramona Ungur

Dl. Dragoș Andrei Dl. Niculae Havrilet Dl. Radu Florescu

administrator neexecutiv, 
independent

administrator neexecutiv

administrator neexecutiv, 
independent

administrator neexecutiv, 
independent

administrator neexecutiv, 
independent

administrator neexecutiv administrator neexecutiv, 
independent

Membri CA ELECTRICA

Comitetul de 

Audit și Risc

Dl. Bogdan Iliescu
Președinte

Dna. Ramona Ungur
Membru

Dl. Gicu Iorga
Membru

Comitetul de Strategie 

și Guvernanţă Corporativă

Dl. Willem Schoeber
Președinte 

Dl. Dragoș Andrei
Membru

Dl. Gicu Iorga

Membru

Cuprins Mesajul 
Directorului 

General
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În continuare, persoanele cu atribuţii și 

competenţe în ce privește aspectele de mediu, 

sociale și economice raportează Directorului 

General.

Delegarea Autorităţii este în vigoare la nivelul 

companiilor de distribuţie din septembrie 

2017 și a fost implementată în cadrul EFSA 

începând cu luna iunie a anului 2018.

Politica de remunerare

Prin Politica de remunerare pentru 

administratori și directori executivi, ELSA 

adoptă cele mai bune practici utilizate la nivel 

internaţional și naţional pentru a descrie 

pilonii principali ai remuneraţiei, precum și 

termenii, condiţiile și beneficiile nefinanciare 

aprobate de organele corporative ale ELSA. 

Politica de remunerare pentru administratori 

și limitele de remunerare pentru directorii 

executivi se află în competenţa de aprobare 

a AGA și este revizuită anual de către 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare. 

Pentru gestionarea impactului modificărilor 

fiscale din legislaţia românească referitoare 

la impozitarea personalului și contribuţiile 

sociale, Politica de Remunerare pentru 

Administratori și Directori Executivi a ELSA a 

fost actualizată în anul 2018.

Cadrul de conformitate din perspectivă 

etică, aplicabil la nivelul Grupului Electrica, 

definește principiile, standardele și normele 

de conduită. Acesta include Codul de etică și 

conduită profesională și politicile 

subsecvente privind: toleranţă zero 

faţă de corupţie, fraudă și spălare 

de bani, evitarea și combaterea 

conflictelor de interese, 

managementul etic al carierei, 

gestionarea tranzacţiilor cu 

afiliaţii, cadouri și cheltuieli de 

protocol, dar și transparenţa și 

implicarea părţilor interesate.

La nivelul întregului Grup 

Electrica, riscurile de corupţie 

sunt evaluate și tratate în 

conformitate cu prevederile Politicii 

privind Toleranţa Zero faţă de Corupţie, 

Fraudă și Spălare de Bani. În cadrul Proiectului 

Enterprise Risk Management (ERM), în primul 

semestru al anului 2018, toate structurile 

operaţionale ale Grupului Electrica au parcurs 

un proces de evaluare a riscurilor sociale și 

de mediu, incluzând riscurile de corupţie, cu 

implicarea top – managementului, middle – 

managementului, personalului cu atribuţii 

în domeniul eticii și conformităţii, auditului 

intern și managementului riscului.

La data publicării prezentului raport, componenţa comitetelor consultative este următoarea:

Comitetul de Nominalizare 

și Remunerare (CNR)

Dl. Bogdan George Iliescu
Președinte

Dl. Gicu Iorga

Membru

Dl. Valentin Radu
Membru 

Implicarea managementului în 
raportarea de sustenabilitate

Consiliul de Administraţie rămâne în 

continuare implicat în procesul de raportare 

non-financiară, revizuiește aspectele 

economice, sociale și de mediu și analizează 

semestrial impactul, riscurile și oportunităţile 

asociate. Demararea procesului de 

raportare non-financiară este aprobată de 

CA și beneficiază de implicarea Directorului 

de Guvernanţă Corporativă și M&A al 

companiei pe toată perioada derulării sale. 

La nivelul Grupului Electrica este constituită 

o comisie de specialitate responsabilă 

pentru consultarea părţilor interesate 

(stakeholderilor), identificarea temelor 

materiale, colectarea datelor și structurarea 

raportului de sustenabilitate al Grupului. 

Conţinutul acestuia este supus validării 

conducerii executive și este aprobat de către 

Directorul General.

Delegarea Autorităţii

Pe parcursul anului 2018, Electrica a făcut 

demersuri susţinute pentru a pune în 

aplicare principiile unei delegări a autorităţii 

care să continue simplificarea proceselor 

de aprobare, de eficientizare a volumul de 

muncă al conducerii Electrica și de creare a 

unor niveluri multiple de răspundere. Astfel, a 

fost elaborată Politica de Delegare în Electrica, 

document care cuprinde principiile delegării 

autorităţii, responsabilităţii și răspunderii.

Pe baza acestei politici a fost revizuită 

Delegarea de Autoritate în Electrica, 

document care prezintă procesul de delegare 

a autorităţii atât pentru subiecte economice, 

cât și pentru subiecte de mediu și sociale. 

Riscurile de 
corupţie sunt 
evaluate și tratate 
în conformitate cu 
prevederile Politicii 
privind Toleranţa 
Zero faţă de 
Corupţie, Fraudă şi 
Spălare de Bani.

NE DEZVOLTAM DURABIL NE DEZVOLTAM DURABIL

Comitetul de 

Audit și Risc

Dna. Ramona Ungur
Președinte

Dl. Bogdan George Iliescu
Membru

Dl. Radu Florescu
Membru

Comitetul de Strategie 

și Guvernanţă Corporativă

Dl. Valentin Radu
Președinte

Dl. Dragoș Andrei
Membru

Dl. Niculae Havrilet
Membru

Cuprins Mesajul 
Directorului 

General

Despre noi Activităţile  
noastre

Performanţa 
noastră în cifre

Ne dezvoltăm 
durabil

Ne pasă Responsabilitatea 
noastră

Cercetare și 
dezvoltare

Implicarea noastră 
în comunităţile 

locale

Apartenenţa la 
asociaţii

Despre raportul 
nostru

Tabelul de 
conţinut GRI



RAPORT DE SUSTENABILITATE 2018 RAPORT DE SUSTENABILITATE 201830 31

Organizaţia identifică și gestionează 

conflictele de interese pe care le pot avea 

angajaţii prin:

 � Politica privind evitarea și combaterea 

conflictelor de interese,

 � Politica privind managementul etic al 

carierei,

 � Politica privind tranzacţiile cu părţile 

afiliate,

implementate la nivelul întregului Grup 

Electrica.

Pentru a se asigura că donaţiile și 

sponsorizările (financiare sau în natură) 

făcute altor organizaţii nu sunt utilizate ca 

formă de foloase necuvenite, organizaţia 

a definit politici dedicate, care delimitează 

categoriile de beneficiari eligibili ai donaţiilor 

și sponsorizărilor din partea Electrica și a 

societăţilor din portofoliul său.

Prevenirea corupţiei

Grupul Electrica derulează un program 

de informare și conștientizare asupra 

prevederilor Codului de etică și conduită 

profesională și a politicilor subsecvente, ce 

include acţiuni specifice atât pentru fiecare 

nouă politică adoptată, cât și pentru fiecare 

revizuire/actualizare a politicilor existente. 

Întregul personal beneficiază de instruire 

anticorupţie la angajare și de comunicări 

anuale cu privire la prevederile cadrului de 

conformitate. Pentru persoanele identificate 

ca având un risc ridicat de incidente de 

corupţie se organizează, de principiu, sesiuni 

individuale de consiliere cu Ofiţerul/Serviciul 

de etică și conformitate din cadrul fiecărei 

societăţi a Grupului. Pe parcursul anului 

2018, toţi noii angajaţi în cadrul Grupului 

au fost informaţi cu privire la principiile și 

prevederile Codului și politicilor vizând etica 

profesională și anti-corupţia, în termen de 

maximum 30 de zile de la data angajării.

Informarea și conștientizarea cu privire la 

politicile Grupului Electrica în domeniul eticii 

și anti-corupţiei s-a realizat pentru toate 

niveluri ierarhice, alternativ prin implicarea 

în procesul de revizuire/actualizare, sesiuni 

de prezentare, instruiri individuale, e-mailuri 

de informare, înmânare de informări și 

documentaţie, postare pe website și afișaj. � Membri CA � Top management � Middle management � Personal de execuție

e-mail informare și postare 
pe website

adrese/e-mail informare  
și postare pe website

e-mail informare și postare 
pe website

adrese/e-mail informare  
și postare pe website

implicare în procesul de 
actualizare/revizuire/
adoptare de politici 

implicare în procesul de 
actualizare/revizuire/
adoptare de politici

e-mail informare și postare 
pe website

e-mail informare și postare 
pe website

100%

100%

100%

100%

40%

30%

60%

70%

ELSA

SDEE TN

note de informare /
fundamentare

note de informare /
fundamentare

100%

100%

postare pe website

e-mail informare, postare 
pe website și înmânare 
documente în format fizic

postare pe website

e-mail informare, postare 
pe website și înmânare 
documente în format fizic

implicare în procesul de 
actualizare/revizuire/
adoptare de politici 

implicare în procesul de 
actualizare/revizuire/
adoptare de politici

postare pe website

e-mail informare, postare 
pe website și înmânare 
documente în format fizic

100%

100%

100%

100%

0%

40%

100%

60%

EL SERV

SDEE MN

note de informare/
fundamentare (nu au fost 
actualizări sau ediţii noi)

note de informare/
fundamentare

0%

100%

e-mail informare și postare 
pe website

adresă/e-mail informare, 
postare pe intranet și pe 
website

e-mail informare și postare 
pe website

adresă/e-mail informare, 
postare pe intranet și pe 
website

implicare în procesul de 
actualizare/revizuire/
adoptare de politici

implicare în procesul de 
actualizare/revizuire/
adoptare de politici

e-mail informare și postare 
pe website

adresă/e-mail informare, 
postare pe intranet și pe 
website

100%

100%

100%

100%

40%

30%

60%

100%

EFSA

SDEE TS

note de informare/
fundamentare

note de informare/
fundamentare

100%

100%

În ce privește partenerii de afaceri, la iniţierea relaţiilor comerciale, aceștia sunt informaţi cu privire la 

principiile și prevederile Codului de etică și conduită profesională și standardele Grupului Electrica în 

domeniu, părţile contractante asumându-și acest lucru printr-o clauză contractuală dedicată. La nivelul 

anului 2018 această clauză contractuală a fost introdusă în peste 80% dintre contractele semnate de către 

societăţile solvabile ale Grupului.

Întregul personal 
beneficiază de 
instruire anticorupţie 
la angajare și de 
comunicări anuale cu 
privire la prevederile 
cadrului de 
conformitate.

NE DEZVOLTAM DURABIL

Informarea și conștientizarea cu privire la politicile Grupului Electrica în 
domeniul eticii și anti-corupţiei

Cuprins Mesajul 
Directorului 

General

Despre noi Activităţile  
noastre

Performanţa 
noastră în cifre

Ne dezvoltăm 
durabil

Ne pasă Responsabilitatea 
noastră

Cercetare și 
dezvoltare

Implicarea noastră 
în comunităţile 

locale

Apartenenţa la 
asociaţii

Despre raportul 
nostru

Tabelul de 
conţinut GRI



RAPORT DE SUSTENABILITATE 2018 RAPORT DE SUSTENABILITATE 201832 33

Suntem dedicaţi transparentizării procesului de 

achiziţie, astfel majoritatea furnizorilor Grupului 

Electrica au fost selectaţi, în perioada de 

raportare, ca urmare a derulării procedurilor de 

achiziţie sectorială gestionate prin intermediul 

platformei electronice SEAP/SICAP, conform 

legislaţiei în vigoare.

Pentru societăţile de servicii din cadrul 

Grupului Electrica, contractele cu partenerii 

(majoritatea fiind beneficiari, nu prestatori) se 

încheie preponderent în urma unor proceduri 

de achiziţii publice derulate prin platforma  

www.e-licitaţie.ro, fiind acceptate în momentul 

depunerii ofertei și astfel neexistând posibilitatea 

negocierii clauzelor contractuale.

Măsurile implementate de Grupul Electrica 

își demonstrează eficacitatea prin absenţa 

incidentelor de corupţie confirmate, atât la 

nivelul propriilor angajaţi, cât și în relaţie cu 

partenerii de afaceri. 

Managementul riscurilor

Obiectivul principal al top managementului 

Grupului Electrica este de a genera valoare 

tuturor părţilor interesate, obiectiv ce poate 

fi afectat de diferite riscuri. Pentru o bună 

gestionare a acestora și pentru a se adapta 

la noile condiţii de piaţă, ELSA a început 

încă din 2017 procesul de reproiectare și 

îmbunătăţire a sistemului de management al 

riscului conform prevederilor standardului 

internaţional în domeniu SR ISO 31000:2010. 

Procesul a continuat pe parcursul anului 2018 

și a fost proiectat modelul operaţional cadru 

de management al riscului la nivelul Grupului 

Electrica, a fost regândit procesul și au fost 

redefinite politica și procedura de management 

al riscului, urmând integrarea acestora la nivelul 

întregului Grup.

Grupul Electrica a implementat sistemul 

de management al riscului și sistemul de 

control intern/managerial la nivelul tuturor 

companiilor controlate, având la bază standarde 

internaţionale privind sistemele de management 

al riscului, cele mai bune practici și metodologii 

aplicate de companii listate și nelistate, precum 

și procedurile interne adoptate.

Preocupaţi continuu de relaţiile cu mediul 

înconjurător, comunităţile în care funcţionează, 

propriul personal și etica afacerilor, în primul 

semestru al anului 2018 a fost definitivată și 

aplicată o metodologie de identificare, analiză și 

estimare a riscurilor sociale, de mediu și SSM.

Consiliul de Administraţie al ELSA a stabilit, în 

luna septembrie 2018, Apetitul general pentru 

risc la nivelul Grupului Electrica, iar Politica de 

Management al Riscului, a fost aprobată în luna 

decembrie 2018. Ulterior, managementul executiv 

a adoptat Procedura de Management al Riscului ce 

urmează să fie implementată pe parcursul anului 

2019 la nivelul tuturor societăţilor din Grup, în 

acord cu strategia de dezvoltare a Grupului 

Electrica.

La nivelul fiecărei societăţi din Grupul Electrica au 

fost organizate ateliere de lucru, în cadrul cărora au 

fost identificate, analizate și estimate principalele 

riscuri asociate ariilor operaţionale specifice 

acestora și au fost stabilite măsuri de control 

corespunzătoare, destinate evitării, diminuării 

sau gestionării riscurilor identificate. Demersul 

este reluat semestrial, odată cu implementarea 

sistemului de management al riscului.

Confidenţialitatea clienţilor

Conformitatea cu legile și reglementările în vigoare 

cu privire la protejarea datelor cu caracter personal 

este deosebit de importantă pentru Grupul 

Electrica. Riscurile referitoare la confidenţialitatea 

clienţilor, inclusiv pierderi de date despre clienţi și 

încălcări ale confidenţialităţii clienţilor noștri sunt 

gestionate eficient și transparent, Grupul având 

elaborată Politica privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal. În plus, Societatea a desemnat 

o persoană responsabilă cu protecţia datelor 

(DPO). Mai mult, există politici și proceduri interne 

cu privire la informarea persoanei vizate, protecţia 

datelor, exactitatea colectării datelor, linii directoare 

cu privire la stocarea datelor cu caracter personal, 

procedura în caz de încălcare a securităţii, linii 

directoare cu privire la consimţământul persoanei 

vizate. 

 � Seria de eforturi realizate la nivelul Grupului 

Electrica a determinat inexistenţa unor plângeri 

sau sesizări privind încălcarea confidenţialităţii 

clienţilor pe perioada anului 2018.

Am implementat 
sistemul de 
management al 
riscului și sistemul 
de control intern/
managerial la nivelul 
tuturor companiilor 
Grupului Electrica.

NE DEZVOLTAM DURABIL NE DEZVOLTAM DURABIL
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Ne pasă

„Fundamentul identităţii Electrica are la bază respectul faţă de om și faţă de mediu. 

Suntem permanent preocupaţi de dezvoltarea sustenabilă a organizaţiei, iar prin 

obiectivele și acţiunile noastre, sprijiniţi de angajaţi și parteneri, vom continua 

să producem schimbări benefice atât pentru sectorul în care operăm cât și pentru 

comunităţile în care activăm.” - Oana Lupan, Director Departament SMI & HSS

înconjurător. Obiectivele generale privind protecţia 

mediului definite la nivelul Grupului Electrica sunt:

 � Implementarea unui sistem de management al 

contractorilor integrat, cu accent pe standardele 

de mediu şi conformitate;

 � Creșterea nivelului de conștientizare al angajaţilor 

cu privire la aspectele de conformitate, protecţia 

mediului și implicarea părţilor interesate;

 � Reducerea impactului activităţilor societăţilor din 

portofoliu asupra mediului înconjurător, acordând 

o atenţie deosebită creșterii eficienţei energetice și 

protejării biodiversităţii.

Respectarea principiilor dezvoltării durabile, 

a legislaţiei naţionale în vigoare și diminuarea 

impactului asupra mediului reprezintă o prioritate 

a Grupului Electrica. Pentru gestionarea într-o 

manieră responsabilă și eficientă a aspectelor de 

mediu specifice activităţilor prestate, toate societăţile 

au implementate politici, proceduri operaţionale și 

instrucţiuni dedicate tratării aspectelor de mediu, 

elaborate pe baza următoarelor linii directoare:

Prin Codul de etică și conduită profesională, 

Grupul Electrica și-a asumat că mediul 

înconjurător, protejarea sa, responsabilitatea 

faţă de comunitate și dezvoltarea durabilă 

sunt deosebit de importante pentru toate 

societăţile subsumate brandului Electrica. 

Grupul încurajează cercetarea și inovaţia 

pentru a dezvolta competenţe în domeniul 

asigurării calităţii și securităţii, al valorificării 

și reciclării materialelor, al economiei de 

resurse naturale, cât și al reducerii efectelor 

nocive ale anumitor activităţi asupra mediului 

5

NE PASĂ

GRI: 102-11, 103-1, 103-2, 103-3, 306-2, 306-4, 307-1

Implementarea unei 

abordări bazate pe 

analiza de risc și 

oportunitate, pentru a 

crea valoare pe termen 

lung părţilor interesate.

Utilizarea și 

promovarea energiei 

curate, cu impact redus 

asupra mediului.

Considerarea 

impactului activităţii 

specifice societăţilor 

din portofoliu asupra 

biodiversităţii.
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Electrica contribuie la 
reducerea risipei de energie
Eficienţa energetică reprezintă o prioritate 

pentru Comisia Europeană, pentru România 

și pentru Grupul Electrica, care a aderat 

la iniţiativa CE de a promova modalităţi 

de economisire a energiei în locuinţe și 

de micșorare a facturilor prin schimbări 

de comportament sau investiţii minore 

în amenajarea locuinţelor. La data de  

30 octombrie 2018, Electrica a devenit 

partener oficial al campaniei „Cheltuiește 

mai puţin pe întreţinere... și fă-ţi o plăcere”, 

demarată de Comisia Europeană în 4 state 

membre (România, Cehia, Portugalia și 

Grecia) și care a avut ca scop informarea 

consumatorilor cu privire la modalităţile 

de economisire la facturile de energie, 

beneficiind de servicii de calitate, la costuri cât 

mai reduse. Pentru atingerea acestui obiectiv, 

Grupul cooperează cu părţile interesate la 

nivel naţional, cu companiile de distribuţie și 

furnizare și cu publicul larg.

Începând din luna octombrie 2018, toţi clienţii 

Grupului Electrica pot să „economisească cu 

Electrica”, deoarece pe facturi se regăsesc 

referinţe privind campania și website-ul 

acesteia, economielaenergie.eu, unde pot 

consulta sfaturi de economisire oferite de 

specialiști. Electrica transmite mesajele către 

clienţii săi și prin intermediul centrelor de 

relaţii cu clienţii.

Campania promovează economisirea 

energiei cu rol benefic nu doar pentru bugetul 

familiei, ci și pentru protecţia mediului 

înconjurător, pe termen lung. Sfaturile se 

adresează consumatorilor casnici, care pot 

afla de pe website soluţii rapide și simple de 

scădere a facturilor. Totodată demersul are și 

o puternică componentă educativă, urmărind 

formarea la copii și tineri a unor deprinderi 

corecte faţă de felul în care consumă energia, 

apa și alte resurse.

Electrica încurajează 
producţia de energie din 
surse regenerabile
Grupul Electrica, în acord cu legislaţia 

în vigoare, susţine producţia de energie 

electrică din surse regenerabile, încurajând 

consumatorii care își instalează în gospodării 

propriile sisteme de producţie de energie - 

prosumeri. Energia verde a prosumerilor 

este distribuită în reţeaua proprie societăţilor 

de distribuţie, în baza unui contract de 

racordare. Electrica pune la dispoziţia 

clienţilor care vor să devină prosumeri pașii 

de urmat în vederea obţinerii certificatului 

de racordare pe website-ul companiilor de 

distribuţie din cadrul Grupului.

Reducem impactul 
aspectelor de mediu. 
Gestionăm responsabil 
deșeurile.
Fiecare societate din Grupul Electrica 

identifică și evaluează toate aspectele de 

mediu reale și potenţiale, pozitive și negative, 

atât pentru condiţiile de funcţionare normale, 

cât și pentru cele anormale și situaţii de 

urgenţă previzibile în mod rezonabil. Procesul 

de determinare a aspectelor de mediu 

semnificative și a impacturilor asociate este 

unul continuu, iar organizaţia actualizează 

aceste date anual, precum și la fiecare 

modificare aparută privind activităţile și 

serviciile oferite clienţilor săi. Astfel, la nivelul 

tuturor societăţilor sale, Electrica se aliniază 

cerinţelor legale și standardelor de mediu la 

care a aderat și își asumă responsabilitatea 

respectării acestora referitor la efectele 

activităţilor și serviciilor sale. Mai mult decât 

atât, previzionarea și diminuarea efectelor 

dăunătoare este un alt aspect pe care 

Electrica îl are în vedere și pe care încearcă 

permanent să îl îmbunătăţească. 

Grupul Electrica are implementate și 

certificate la nivelul societăţilor sale, sisteme 

integrate de management Calitate – Mediu 

– Sănătate și Securitate Ocupaţională, în 

conformitate cu cerinţele standardelor SR EN 

ISO 9001: 2015, SR EN ISO 14001: 2015 și SR 

OHSAS 18001: 2008. Anual, sunt realizate 

analize privind gradul de conformare în raport 

cu cerinţele legale și/sau de reglementare în 

domeniul protecţiei mediului. În anul 2018 

nu au fost identificate încălcări ale acestora 

și nu au fost aplicate amenzi sau sancţiuni 

în legătură cu protecţia mediului la nivelul 

Grupului, iar în acest context societăţile 

și-au menţinut certificările sistemelor de 

management a mediului în urma auditurilor 

externe de supraveghere realizate de către 

organisme de certificare de renume, SRAC și 

DEKRA Certification.

Electrica susţine 
producţia de energie 
electrică din surse 
regenerabile, 
încurajând 
consumatorii care îşi 
instalează în 
gospodării propriile 
sisteme de 
producţie de 
energie - prosumeri.

În cursul anului 
2018, Grupul 
Electrica a realizat 
investiţii în 
domeniul protecţiei 
mediului de

mai mult decât 
dublu faţă de anul 
precedent.
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În perioada de raportare Grupul Electrica și-a menţinut atenţia pentru protecţia mediului 

și respectarea principiilor dezvoltării durabile asumate prin Codul de etică și conduită 

profesională, atât la nivel strategic, cât și la nivel operaţional.

În anul 2018 Grupul Electrica a continuat procesul de eliminare al PCB - bifenili policloruraţi 

- folosiţi pentru a lubrifia și răci echipamentele electrice aflate în exploatare, în strânsă 

colaborare cu firme autorizate în acest sens. Condensatoarele cu PCB scoase din uz sunt 

eliminate conform „Planurilor de eliminare a echipamentelor sau materialelor ce conţin 

cantităţi mai mari de compuși desemnaţi decât cantităţile minimale”, conform legislaţiei în 

vigoare. Metoda de tratare folosită este declorurarea chimică, având la bază acţiunea unui 

reactant specific asupra policlordifenolilor.

În cursul anului 2018 au continuat 

preocupările pentru o dezvoltare sustenabilă, 

cu luarea în considerare atât a impactului 

activităţilor specifice asupra biodiversităţii 

cât și a gestionării corespunzătoare a 

deșeurilor. Pentru diminuarea impactului 

asupra mediului, gestionarea deșeurilor și 

respectarea legislaţiei naţionale în vigoare, 

la nivelul întregii organizaţii deșeurile sunt 

colectate selectiv. Acestea sunt preluate, în 

baza unor contracte, de prestatori autorizaţi 

pentru colectare, transport și procesare 

deșeuri, iar în măsura în care este posibil, 

sunt reciclate. Gestionarea deșeurilor nu a 

generat doar costuri companiilor Grupului în 

anul 2018, pentru tratarea deșeului de ulei 

mineral neclorinat și de transmitere a căldurii 

încasându-se de către companii suma de 

188.221 RON.

Metodele de eliminare pentru toate categoriile 

de deșeuri rezultate din activitatea societăţilor 

Electrica sunt propuse și implementate de 

către contractori specializaţi.

NE PASĂNE PASĂ
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13,46

65,12

83,16

36,78

97,75

Gestionarea deeurilor periculoase (tone) Gestionarea deeurilor nepericuloase (tone)

Cuprins Mesajul 
Directorului 

General

Despre noi Activităţile  
noastre

Performanţa 
noastră în cifre

Ne dezvoltăm 
durabil

Ne pasă Responsabilitatea 
noastră

Cercetare și 
dezvoltare

Implicarea noastră 
în comunităţile 

locale

Apartenenţa la 
asociaţii

Despre raportul 
nostru

Tabelul de 
conţinut GRI



RAPORT DE SUSTENABILITATE 2018 RAPORT DE SUSTENABILITATE 201840 41

Responsabilitatea noastră

„Angajaţii Electrica reprezintă cea mai valoroasă resursă a noastră și fac parte din 

elementele definitorii ale ADN-ului organizaţiei, fiind esenţiali pentru succesul și 

performanţa Grupului Electrica. În atenţia echipei de management se menţin aspecte 

importante, precum oferirea de locuri de muncă în condiţii de siguranţă, bine plătite, care 

să asigure angajaţilor noștri un cadru motivant de dezvoltare personală și profesională. 

Toate subiectele care ţin de angajaţi sunt abordate cu responsabilitate și deschidere. 

Ne dorim ca aceștia să simtă că sunt parte din misiunea companiei și sunt esenţiali 

pentru atingerea obiectivelor strategice ale organizaţiei.” - Anamaria Acristini, Director 

Executiv Strategie & Managementul Performanţei și Director Executiv interimar Direcţia 

Resurse Umane (2018)

6 Cu aproape 8.000 de angajaţi, Grupul Electrica reprezintă un angajator semnificativ în 

România. Grupul a încheiat anul 2018 cu 552 salariaţi mai puţini faţă de sfârșitul anului 2017, 

determinând o fluctuaţie de personal de 11,23%.

În decursul anului 
2018 în cadrul 
Grupului Electrica 
nu au fost raportate, 
investigate și 
confirmate incidente 
de discriminare.

Stimularea angajaţilor pe criterii de 

performanţă este confirmată de creșterea, 

în 2018, a valorii beneficiilor acordate către 

angajaţi cu 29 milioane RON, respectiv 4,5%, 

ajungând la valoarea de 672 milioane RON, 

de la 642 milioane RON în 2017. Electrica S.A. 

și-a manifestat interesul faţă de bunăstarea și 

sănătatea salariaţilor săi și prin contractarea 

de servicii medicale pentru aceștia, prestate 

de una dintre cele mai mari reţele de medicină 

privată din România, precum și prin programe 

de menţinere a sănătăţii fizice. Acest lucru îi 

face pe angajaţii săi să fie motivaţi și să aibă 

un stil de viaţă sigur și sănătos.

Organizaţie responsabilă, Grupul Electrica, 

în acord cu prevederile contractului colectiv 

de muncă negociat între administraţie 

și Sindicat, protejează angajaţii în 

situaţia concedierilor colective, ca 

urmare a proceselor de restructurare, 

reorganizare, închidere operaţională parţială 

sau totală a activităţii, sau lichidare. În acest 

sens, fiecare societate din Grup informează 

sindicatele cu privire la numărul și structura 

posturilor pe care intenţionează să le 

reducă, asupra motivelor ce stau la baza 

reducerii numărului de salariaţi, precum și 

a eventualelor posibilităţi de redistribuire 

a acestora. Anunţul se face cu o perioadă 

cuprinsă între 60 și 120 de zile calendaristice, 

în funcţie de cauza reducerii de personal, 

oferind astfel timp suficient salariaţilor 

pentru relocare sau pentru a-și căuta un alt 

loc de muncă.

Grupul Electrica respectă și garantează 

tratamentul egal și nediscriminatoriu în 

relaţia cu angajaţii, partenerii, colaboratorii 

și clienţii săi. Personalul Electrica are un 

comportament profesionist, asigură în 

mod transparent și imparţial diversitatea și 

egalitatea de șanse în relaţie cu toate părţile 

interesate, evitând orice acţiune ce ar putea 

fi interpretată ca act de discriminare. Grupul 

se angajează să continue diligenţele pentru 

eliminarea completă a discriminării la locul 

de muncă, indiferent de forma acesteia. 

Mai mult, a fost pus la dispoziţia angajaţilor, 

partenerilor și oricăror alte părţi interesante 

ce ar putea fi afectate, un sistem de avertizare 

de integritate prin care pot fi raportate inclusiv 

comportamente de natură discriminatorie. 

76
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309 255
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Grupul sprijină diversitatea în cadrul tuturor 

companiilor sale, astfel că în structurile de 

conducere sunt angajate peste 250 de femei, 

reprezentând mai mult de o treime din totalul 

angajaţilor din conducere; peste 60% dintre 

acestea au vârste cuprinse între 30 și 50 de 

ani și peste 36% au vârsta peste 50 de ani, în 

creștere cu 2% faţă de perioada anterioară de 

raportare. În ceea ce privește structura tuturor 

angajaţilor, aceasta nu a suferit modificări pe 

parcursul anului 2018, din numărul total de 

angajaţi, 23% fiind femei și 76% fiind bărbaţi. 

Totodată, 61% dintre aceștia au vârsta 

cuprinsă între 30 și 50 de ani, 4% au vârsta 

sub 30 de ani și aproape 35% au vârsta de 

peste 50 de ani.

Toate companiile Grupului contribuie la 

crearea unui mediu profesional în care 

fiecare angajat să înveţe, să se dezvolte, să 

colaboreze, precum și să aibă un stil de viaţă 

sigur și sănătos. În plus, implementează în 

fiecare an diverse programe de instruire 

pentru a îmbunătăţi competenţele angajaţilor 

funcţie de nevoile identificate în urma 

procesului de evaluare. Electrica asigură 

pentru angajaţii săi participarea la programe 

de formare profesională și conferinţe care 

să contribuie la dezvoltarea acestora. Pentru 

creșterea competenţelor profesionale 

ale propriilor angajaţi, Grupul investește 

continuu, oferind cursuri de perfecţionare 

în anul 2018, totalizând un număr de  

5.185 ore de training livrate în mod cvasiegal 

femeilor și bărbaţilor.

Securitatea și sănătatea 
angajaţilor la locul de 
muncă
Obiectivul strategic al organizaţiei în 

domeniul securităţii și sănătăţii în muncă 

rămâne „ZERO Accidente”. În acest sens, 

societăţile din cadrul Grupului Electrica 

aplică în activitatea lor norme și reglementări 

interne ce asigură conformarea cu cerinţele 

legale și cele ale standardului BS OHSAS 

18001:2007. Sistemul de Management 

Integrat Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate 

Ocupaţională implementat, certificat și 

supravegheat prin audituri externe la nivelul 

fiecărei societăţi, asigură servicii prestate în 

condiţii de securitate atât pentru clienţi și 

utilizatori, cât și pentru personalul propriu 

al organizaţiei. Pe parcursul anului 2018 

sistemele de management integrate ale 

tuturor societăţilor Grupului au fost auditate 

extern de organismele de certificare, acestea 

menţinându-le certificările.

Preocupaţi de siguranţa și securitatea fiecărui 

loc de muncă, reprezentanţii companiei și 

reprezentanţii angajaţilor (director general, 

șef serviciu SSM și lideri sindicali) colaborează 

în cadrul Comitetelor de SSM cu structură 

paritară, care funcţionează la nivelul tuturor 

societăţilor Grupului Electrica. Suplimentar, 

în anul 2018 a fost constituit un organism 

paritar la nivel de Grup -„Comitetul cu 

rol Coordonator în domeniul Securităţii 

și Sănătăţii în Muncă” - menit să asigure 

guvernanţa în materie de asigurarea sănătăţii 

și securităţii ocupaţionale prin transfer de 

bune practici și alinierea procedurilor la 

nivelul companiilor Grupului. Eficientizând 

comunicarea cu angajaţii și reprezentanţii 

acestora, organismul creează cadrul pentru 

implicarea lor în luarea deciziilor strategice 

în domeniul asigurării securităţii și sănătăţii 

în muncă.

Toţi angajaţii Grupului Electrica sunt 

acoperiţi de acorduri colective de muncă, 

iar în negocierea acestora se au în vedere și 

aspecte de sănătate și securitate în muncă. 

Angajaţii sunt reprezentaţi în Comitetele SSM 

existente atât la nivel de societate, cât și la 

nivelul Grupului Electrica, menţinându-se 

astfel un dialog permanent cu managementul 

de la toate nivelurile, necesar dezvoltării unui 

climat de securitate și sănătate în muncă.

>50 ani
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315 4.699 2.678

EFSA ELSERV SDEE MN SDEE TN SDEE TS

TOTAL

26 
 

90 
 
7

274 
 

577 
 

21

158 
 

180 
 
9

801 
 

1.287 
 

78

712 
 

1.340 
 

108

707 
 

1.225 
 

92

30-50 ani< 30 aniStructura angajaţilor pe vârste în 

fiecare companie a Grupului la 

sfârșitul anului 2018

de training livrate în 
mod cvasiegal femeilor 
și bărbaţilor.

Angajaţii Grupului 
Electrica sunt 
implicaţi în 
procesul decizional 
vizând securitatea 
și sănătatea la 
locul de muncă.

RESPONSABILITATEA NOASTRĂRESPONSABILITATEA NOASTRĂ

5.185 DE ORE

Cuprins Mesajul 
Directorului 

General

Despre noi Activităţile  
noastre

Performanţa 
noastră în cifre

Ne dezvoltăm 
durabil

Ne pasă Responsabilitatea 
noastră

Cercetare și 
dezvoltare

Implicarea noastră 
în comunităţile 

locale

Apartenenţa la 
asociaţii

Despre raportul 
nostru

Tabelul de 
conţinut GRI



RAPORT DE SUSTENABILITATE 2018 RAPORT DE SUSTENABILITATE 201844 45

Cu scopul de a identifica neconformităţile 

și deficienţele generatoare de risc pentru 

securitatea și sănătatea în muncă a 

angajaţilor, în anul 2018 au fost realizate 

3.167 de controale SSM cu personalul 

propriu cu drept de control SSM. În 

aceeași perioadă au avut loc un număr de  

12 controale ale Inspectoratelor Teritoriale 

de Munca/ Auditori Externi și Inspectoratelor 

pentru Situaţii de Urgenţă. Grupul Electrica a 

implementat în termenele stabilite planurile 

de măsuri preventive și corective rezultate în 

urma tuturor acestor controale.

Siguranţa angajaţilor depinde și de nivelul lor 

de cunoaștere a riscurilor la locul de muncă și 

a măsurilor de prevenţie și protecţie.

În anul 2018, 8.356 de angajaţi au beneficiat 

de instruire pe subiecte de Securitate și 

Sănătate în Muncă și de Apărare Împotriva 

Incendiilor, cu o durată totală de 360.354 ore.

Demersurile realizate la nivelul Grupului 

Electrica de către managementul executiv 

în vederea dezvoltării unei culturi a 

siguranţei, sub motto-ul „zero accidente”, 

atent supravegheate de către Consiliul 

de Administraţie, au condus la rezultate 

îmbucurătoare, pe care le prezentăm mai jos:

Indicatori SSM pentru anul 2018 în comparaţie cu anul 2017

Indicatori Anul 2018 Anul 2017

RF5 – rata frecvenţei accidentelor de muncă 0,52 1,32

IF6 – indicele de frecvenţă al accidentelor de muncă 0,72 2,31

SR7 – Indicele de severitate (gravitate) al accidentelor de muncă 42 84

IFbp/blp8 – Indicele de frecvenţă, a bolilor legate de profesie 0 0

Numar de zile CM pierdute per angajat 5,22 6,51

5 - RF – număr total accidentaţi/ ore efectiv lucrate x 1mil
6 - IF – număr total accidentaţi/ număr mediu salariaţi x 1.000
7 - SR – număr total de zile de ITM / ore efectiv lucrate x 1 mil
8 - IFbp/blp  – număr total de concedii iniţiale datorate îmbolnăvirilor profesionale/ număr mediu de angajaţi x 100

 Situaţie accidente de muncă pentru anul 2018

Indicatori SDEE 
MN

SDEE 
TN

SDEE 
TS

EFSA ELSA Servicii 
energetice

2018 2017

Numărul total de accidente de 
muncă (din care cu deces)

0 2 3 0 0 1 6(0) 16(4)

Numărul total de zile 
calendaristice reprezentând ITM4 

0 49 260 0 0 13 322 1.245

Numărul total de accidente ale 
contractorilor (din care cu deces)

1 0 1 0 0 0 2(0) 4(0)

4 - ITM - incapacitate temporară de muncă

Numărul de incidente periculoase fără 

afectarea angajaţilor a scăzut și acesta 

semnificativ în anul 2018, la nivelul Grupului 

Electrica fiind înregistrat un singur incident 

periculos, faţă de 3 astfel de incidente 

înregistrate în anul 2017, ceea ce reprezintă 

o scădere cu 67%.

Prevenţia în domeniul sănătăţii în muncă 

a fost realizată de medici cu specializare 

în medicina muncii, starea de sănătate 

a angajaţilor fiind monitorizată în cadrul 

CSSM locale și al Comitetului SSM cu rol 

Coordonator la nivelul Grupului Electrica. 

2018 a marcat pentru Electrica începutul 

digitizării activităţii de control pe linie de 

SSM, prin lansarea unui Proiect Pilot în cadrul 

SDEE MN. În acest proiect a fost dezvoltată 

și implementată o aplicaţie IT care facilitează 

monitorizarea efectuării controalelor de 

la nivelul tuturor societăţilor de distribuţie 

și a subunităţilor acestora, precum și a 

rezultatelor și măsurilor aplicate. Succesul 

proiectului a demonstrat oportunitatea 

extinderii implementării aplicaţiei Control 

SSM la nivelul tuturor societăţilor de 

distribuţie din Grup, ce s-a realizat până 

în luna februarie 2019, cu susţinerea și 

implicarea top-managementului.

În 2018 la nivelul 
Grupului Electrica nu 
s-a înregistrat niciun 
accident mortal, iar 
numărul accidentelor 
de muncă s-a redus cu

faţă de anul 
precedent.

În 2018 s-a 
produs un singur 
incident periculos 
comparativ cu 3 
astfel de incidente 
produse în anul 
2017
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Training cu SMURD pentru electricieni
O initiaţivă deosebită pentru 2018 a fost introducerea modulului de instruire a angajaţilor 

direct productivi privind acordarea primului ajutor în cazuri de accidente, dezvoltat de 

Electrica în colaborare cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, ca parte a Programului 

de conștientizare a personalului Grupului cu privire la riscurile și aspectele de SSM, la nivelul 

SDEE TS.

Proiectul pilot, derulat în noiembrie 2018, a inclus sesiuni de instruire cu durata de 8 ore, 

structurate în secţiuni teoretice și practice, în care fiecare participant a exersat manevrele de 

prim ajutor necesare, în funcţie de natura incidentului și starea victimei, pe baza unor scenarii 

propuse de instructorul formator de prim ajutor din cadrul SMURD.

„Tematica a acoperit o serie de riscuri specifice activităţii curente a colegilor noști 

de pe teren, din cadrul societăţilor de distribuţie a energiei electrice, contribuind 

la readucerea în atenţia celor participanţi a pericolelor și implicit a măsurilor de 

protecţie pe care trebuie să le ia fiecare pentru sine și pentru echipă. Un astfel de 

curs întărește convingerea electricienilor noștri că, zi de zi, viaţa fiecăruia din echipă 

depinde de acţiunile tuturor celor din echipă, făcându-i mai atenţi, mai responsabili. 

Asociind învăţarea și exersarea unor manevre de prim ajutor cu sursele generatoare ale 

unor situaţii de risc, participanţii au devenit mai preocupaţi de protejarea sănătăţii și 

securităţii fiecărui membru al echipei.” - Oana Lupan, Director Departament SMI & HSS

Împreună, la bine și la greu
În anul 2018, Grupul Electrica a acordat sprijin financiar în 

valoare de 15.000 EUR unor angajaţi aflaţi în dificultate. Prima 

dintre donaţii a fost pentru un angajat al SDEE TS, pentru 

susţinerea parţială a unui tratament complex de transfuzii cu 

celule stem și ședinţe intense de kinetoterapie pentru fiica sa, 

tratament realizat într-o clinică din străinătate, ajutând astfel 

la creșterea șanselor de recuperarea a copilului. O altă donaţie 

a fost direcţionată pentru efectuarea unei serii de proceduri 

chirurgicale și ulterior, a tratamentului de recuperare în 

urma accidentului suferit de către un alt angajat al SDEE TS. 
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Cercetare și dezvoltare
„Implicarea în proiecte de cercetare-dezvoltare este importantă pentru dezvoltarea 

durabilă a Grupului Electrica favorizând accesul la tehnologii de vârf, preluarea bunelor 

practici rezultate din derularea proiectelor la care Electrica participă și aplicarea 

ulterioară a iniţiativelor incluse în planurile de perspectivă ale entităţilor organizaţionale 

din Grup.

Impactul este pozitiv și direct, pe termen scurt reflectându-se asupra reputaţiei Grupului 

prin afirmarea competenţelor specialiștilor implicaţi la nivel internaţional, iar pe termen 

lung prin utilizarea rezultatelor obţinute în definirea direcţiilor strategice cu privire la 

orientarea către reţelele inteligente.

7
Proiectul „inteGRIDy” 
Perioada de derulare: 01.01.2017 - 31.12.2020

ELECTRICA participă, alături de parteneri din 

8 ţări europene, la realizarea și funcţionarea 

unui proiect pilot de răspuns la cerere 

(DR) într-un site cu trei blocuri de locuinţe, 

amplasate în municipiul Ploiești, site ce va fi 

utilizat pentru monitorizare și demonstraţii 

privind aspecte de management al cererii 

de energie (DSM) și de DR ale utilizatorilor 

reţelei electrice de distribuţie, precum și 

pentru realizarea, împreună cu alt partener, a 

unei platforme de comandă și control ECCDIS 

integrabilă cu componentele smart grid 

existente.

ELECTRICA va participa la integrarea 

contoarelor inteligente cu DR și 

concentratoarelor de date aferente site-ului de 

la Ploiești în platforma inovativă de simulare 

și comandă control a nodurilor de consum. 

Dezvoltarea, testarea și validarea proiectului 

pilot de smart metering cu funcţionalităţi de 

DR, asociate unor analize de variante de tarife 

care să stimuleze DR, precum și integrarea 

acestuia într-o platformă cu softuri asociate 

ECCDIS ce va asigura interoperarea cu 

platforma inteGRIDy, va constitui subiectul 

proiectului pilot de la Ploiești.

Participarea la proiectele de cercetare-dezvoltare în cadrul unor consorţii cu 

componenţă internaţională are un impact pozitiv asupra dezvoltării durabile a Grupului 

prin asigurarea accesului la informaţii de vârf în domeniul utilizării reţelelor electrice de 

distribuţie (RED), în condiţiile conectării la reţea a diferitelor tipuri de surse regenerabile 

de producere a energiei electrice și utilizarea acestor informaţii în scopul dezvoltării și 

operării reţelelor în condiţii de siguranţă și asigurării mijloacelor prin care se poate 

realiza utilizarea judicioasă a resurselor, aplicând concepte de tip “răspuns la cerere” 

(demand side response) sau „flexibilitatea cererii” (demand side flexibility).” - Livioara 

Șujdea - Director Executiv Distribuţie

GRI: 103-1, 103-2, 103-3, EU8
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staţii de ncărcare a 
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Sisteme de 

măsurare 
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Realizarea unei platforme pentru 

prestarea integrată de servicii la 

nivelul operatorilor de distribuţie
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Proiectul „SUCCESS - Securing Critical Energy 
Infrastructures”
Perioada de derulare: 01.05.2016 – 31.10.2018

Echipa de cercetare din cadrul Electrica a 

colaborat la definirea soluţiilor de securizare 

a sistemelor de monitorizare a unei largi 

zone de producţie de energie distribuită în 

vederea asigurării funcţionării optimizate a 

activităţii de operare a unei reţele electrice de 

distribuţie prin eliminarea posibilităţilor de 

manipulare a datelor de măsurare.

Totodată între obiectivele atinse prin 

participarea la proiectul SUCCESS se mai pot 

enumera și:

 � Preluarea și dezvoltarea bunelor practici 

din lecţiile învăţate prin derularea celor 

trei proiecte pilot în ansamblul lor (ESB 

Irlanda, ASM Terni Italia, și Electrica);

 � Preluarea și dezvoltarea unor modele 

avansate de monitorizare RED pentru 

îmbunătăţirea estimării în timp real a 

energiei evacuate de producătorii de 

energie verde;

 � Utilizarea unei infrastructuri de 

contorizare inteligentă pentru evaluarea 

gradului de securitate și protecţie a 

datelor și identificare a unor soluţii de 

gestionare a riscurilor cibernetice;

 � Experimentarea comportamentului 

reţelelor insularizate.

Proiectul SUCCESS a dezvoltat o abordare 

globală privind analiza ameninţărilor și a 

măsurilor de contraacţiune, cu un accent 

special pe vulnerabilităţile introduse de 

contoarele inteligente.

În acest context, proiectul a dezvoltat un 

concept de contor de nouă generaţie numit 

NORM (New-generation Open Real-time 

smart Meter) care integrează funcţionalităţi 

de contorizare inteligentă, de măsurare a 

fazorilor (PMU) și de securizare a informaţiei 

la cel mai înalt nivel, pe baza tehnologiei PUF 

(Physical Unclonable Function).  Implementată 

împreună cu alte funcţionalităţi în zona de 

integrare și comunicaţie a echipamentului, 

numită SMG (Smart Meter Gateway), soluţia 

propusă de Consorţiul proiectului SUCCESS 

este o extensie a conceptului de Contor cu 

Funcţii Separate (CFS).

În cadrul acestui proiect, derulat pe o 

perioadă de 30 de luni, alături de companii din  

9 ţări europene, Electrica a realizat unul din 

cele 3 proiecte pilot dezvoltate în domeniul 

conceptului de reţele inteligente, urmărind 

următoarele obiective:

 � Definirea aspectelor de securizare și 

monitorizare a infrastructurilor critice ale 

reţelor inteligente;

 � Evaluarea soluţiilor de contorizare 

inteligentă din punct de vedere al 

protecţiei datelor;

 � Utilizarea tehnologiei NORM de telecitire 

în timp real;

 � Identificarea ameninţărilor și riscurilor 

cibernetice;

 � Utilizarea tehnologiei de protecţie a 

datelor la telecitire și telegestiune;

 � Asigurarea rezilienţei sistemelor 

inteligente prin eliminarea posibilităţilor 

de manipulare a datelor.

CERCETARE ȘI  DEZVOLTARECERCETARE ȘI  DEZVOLTARE

Cuprins Mesajul 
Directorului 

General

Despre noi Activităţile  
noastre

Performanţa 
noastră în cifre

Ne dezvoltăm 
durabil

Ne pasă Responsabilitatea 
noastră

Cercetare și 
dezvoltare

Implicarea noastră 
în comunităţile 

locale

Apartenenţa la 
asociaţii

Despre raportul 
nostru

Tabelul de 
conţinut GRI



RAPORT DE SUSTENABILITATE 2018 RAPORT DE SUSTENABILITATE 201852 53

Grupul Electrica continuă să fie un partener 

de încredere al comunităţilor locale în care 

își desfășoară activităţile, contribuind, 

în mod transparent, la rezolvarea 

problemelor sociale identificate. În anul 

2018 au fost actualizate și aprobate la 

nivelul fiecărei filiale din Grup politici 

privind modul de gestionare a donaţiilor 

și sponsorizărilor și acordarea de granturi.

Grupul Electrica este interesat să menţină 

un dialog permanent deschis cu autorităţile  

locale din zonele în care își desfășoară 

activitatea. Prin Programul „Investim 

în comunitate”, ne dorim să realizăm o 

serie de 18 întâlniri în fiecare sucursală 

de distribuţie a energiei electrice, pentru a 

comunica autorităţilor programele noastre 

de investiţii și pentru a găsi împreună soluţii 

pentru siguranţa și confortul locuitorilor 

din comunitaţile vizate. Credem că o bună 

colaborare cu autorităţile este, în primul 

rând, în beneficiul cetăţenilor.

Proiecte din domeniul sănătăţii

Inţiativa: Fundaţia Special Olympics din 

România - Ziua Sportului Unificat (Eunice 

Kennedy Shriver Day) noiembrie 2018, 

Cluj-Napoca

În luna noiembrie se sărbătorește, în toate 

cele 170 de state în care este prezentă 

organizaţia Special Olympics, Ziua Sportului 

Unificat sau Ziua Eunice Kennedy Shriver. În 

fiecare an, aproximativ 120 de copii și tineri 

cu și fără dizabilităţi intelectuale fac sport 

(baschet, tir cu arcul, Zumba, badminton, 

etc.) și activităţi de divertisment alături de 

părinţi și voluntari (50 în total), în scopul de a 

promova integrarea în comunitate a copiilor 

și tinerilor cu nevoi speciale. Pentru al doilea 

an consecutiv, Electrica a fost partener 

al evenimentului, în această acţiune fiind 

implicaţi ca voluntari și angajaţi ai Grupului.

Iniţiativa: Fundaţia Special Olympics 

din România - Maratonul Internaţional 

București: 14-15 octombrie 2018, București

Fundaţia Special Olympics România a 

participat la Maraton cu o echipă de 35 

de copii și tineri cu dizabilităţi intelectuale 

care au alergat la cursa populară, precum 

și cu voluntari care au strâns fonduri pentru 

activităţile Special Olympics. Angajaţii 

Electrica au participat voluntar la acest 

eveniment pentru al doilea an consecutiv.

Grupul Electrica 
susţine acceptarea 
și promovează 
integrarea 
persoanelor cu 
dizabilităţi.

În anul 2018, Programul de granturi 

„Electrica pune România într-o altă lumină” 

a ajuns la cea de-a treia ediţie, având sute 

de mii de beneficiari direcţi sau indirecţi.

Programul, desfășurat sub forma unei 

competiţii naţionale de proiecte, a atras 

în anul 2018, 60 de proiecte din care 4 

au fost selectate pentru a primi finanţare. 

Proiectele câștigătoare vizează iniţiative din 

domeniile: educaţie, sănătate și cultură, și 

au impact în comunităţile din zonele Sibiu, 

Cluj, Buzău, Arad, București, cât și la nivel 

naţional.

Compania a continuat să deruleze programe 

de responsabilitate socială corporativă 

(CSR) concretizate prin susţinerea financiară 

a unor proiecte din mai multe domenii de 

interes, sprijinind totodată demersul de 

schimbare a percepţiei asupra Grupului 

Electrica. Prin acestea, Electrica a investit în 

total peste 1,7 milioane RON, de 2,5 ori mai 

mult decât în anul 2017.

Implicarea noastră în 
comunităţile locale8 GRI: 102-12, 103-1, 103-2, 103-3, 413-1
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DOMENII CHEIE

Electrica a investit 
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mai mult 

decât în anul 2017.
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IMPLICAREA NOASTRĂ ÎN COMUNITĂŢILE LOCALE

Cuprins Mesajul 
Directorului 

General

Despre noi Activităţile  
noastre

Performanţa 
noastră în cifre

Ne dezvoltăm 
durabil

Ne pasă Responsabilitatea 
noastră

Cercetare și 
dezvoltare

Implicarea noastră 
în comunităţile 

locale

Apartenenţa la 
asociaţii

Despre raportul 
nostru

Tabelul de 
conţinut GRI



RAPORT DE SUSTENABILITATE 2018 RAPORT DE SUSTENABILITATE 201854 55

Initaţiva: Asociatia ECOASSIST -  

„Plantăm Fapte Bune în România”

Peste 100 de voluntari Electrica au plantat aproximativ 

4.000 de puieţi în comunităţile în care compania 

activează. Suprafaţa acoperită prin această plantare a 

fost cuprinsă, în funcţie de schema de împădurire, între 

1,5ha și 3ha de pădure. Voluntarilor li s-a recunoscut 

contribuţia de participare prin certificatul electronic 

Green Endorsement.

Iniţiativa: ROMSILVA - Pădurea electrică

Aceasta a prins rădăcini la Moreni, judeţul Dâmboviţa, 

unde colegii noștri din cadrul SDEE MN - Ploiești 

au plantat peste 500 de puieţi de frasin, într-o zonă 

despădurită din comunitate.

Initiaţiva: Asociaţia „Prietenii berzelor” Sibiu

Pentru reducerea impactului asupra biodiversităţii, 

generat de exploatarea vechilor reţele de distribuţie 

a energiei electrice, SDEE TS a montat pe stâlpii de 

susţinere a liniilor electrice aeriene (LEA) 35 de suporturi 

speciale pentru cuiburile de barză. Aceste suporturi 

ajută berzele să își construiască cuiburile la o distanţă 

corespunzătoare de liniile electrice, evitându-se astfel 

riscul producerii arcului electric și electrocutării păsării.

Initiaţiva: Fundaţia Special Olympics 

din România - Jocurile Naţionale Special 

Olympics (JNSO) România

La cea mai mare competiţie naţională pentru 

persoanele cu dizabilităţi, timp de trei zile, 

delegaţii de sportivi din toate judeţele ţării și 

București împreună cu antrenori, voluntari 

și medici s-au reunit la Târgoviște, unde au 

concurat la patru discipline sportive: înot, 

atletism, baschet și bocce. La eveniment 

au participat: 300 de sportivi cu dizabilităţi 

intelectuale din toată ţara, 160 de antrenori și 

membri de familie, 100 de voluntari din licee 

și de la facultăţi cu profil sportiv din Târgoviște 

și București, 120 de voluntari și medici de la 

UMF Carol Davila și de la Școli de Asistente 

din Târgoviște, alături de voluntarii Electrica.

Iniţiativa: Fundaţia Hospice Casa 

Speranţei - Program de responsabilizare 

socială

În urma acordului de parteneriat încheiat între 

EFSA și Fundaţia Hospice Casa Speranţei, 

au fost distribuite clienţilor din regiunea 

Transilvania Sud, în plicurile care conţin 

facturile lunare de energie electrică, 500.000 

de flyere conţinând informaţii referitoare 

la acordarea de ajutor persoanelor cu boli 

grave, în stadii avansate.

Proiecte în domeniul mediului

Grupul Electrica 
promovează 
potenţialul nelimitat 
al sportivilor Special 
Olympics și puterea 
transformatoare a 
sportului.

Soluţiile moderne adoptate de Grupul 
Electrica la reţelele nou dezvoltate, 
utilizând cabluri torsadate, nu mai pun în 
pericol biodiversitatea.

Grupul Electrica susţine iniţiativele de împădurire 
bazate pe voluntariat, care abordează constructiv 
problema conservării pădurilor și exploatării 
durabile a resursei strategice de lemn.
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Proiecte în domeniul educaţiei/mediului Proiecte în domeniul culturii

Iniţiativa: FILARMONICA DE STAT 

„TRANSILVANIA” - Festivalul „Toamna 

Muzicală Clujeană”

Aflat la a 51-a ediţie, Festivalul „Toamna 

Muzicală Clujeană” a reunit, într-un interval 

temporal definit, artiști de renume naţional și 

mondial, atât interpreţi și dirijori români, cât 

și străini. Organizat la Cluj de peste o jumătate 

de secol, festivalul este cea mai longevivă 

manifestare de acest gen din România, 

crescând continuu la capitolul amploare 

internaţională. Electrica a susţinut acest 

eveniment – unul dintre cele mai importante 

festivaluri de muzică cultă din Transilvania și 

totodată, cea mai veche manifestare de gen 

din România – continuând să promoveze 

tineri artiști cu reputaţie bine conturată pe 

scenele internaţionale.

Număr total de beneficiari: 7.000

Iniţiativa: Parteneriat cu Asociaţia „Art 

Factory Transilvania”

Electrica a participat ca partener la 

International Street ART Festival, Sibiu, cu 

amenajarea prin artă murală a faţadelor 

pentru 3 posturi de transformare aflate în 

zone foarte circulate din Municipiul Sibiu.

Proiecte în domeniul sportului

Iniţiativa: Parteneriat Electrica Furnizare și 

Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Electrica Furnizare a devenit partener 

strategic al Comitetului Olimpic și Sportiv 

Român pentru susţinerea Echipei Olimpice 

a României pe durata pregătirii, calificării și 

participării la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 

2020. Încheiat în anul 2018, acest parteneriat 

ajută la dezvoltarea sportivilor români de top, 

sprijină sportul de performanţă, informează 

și educă publicul despre sporturile olimpice și 

susţine, de asemenea, programe educaţionale 

pentru dezvoltarea generaţiilor viitoare de 

sportivi.

Grupul Electrica 
încurajează orice 
iniţiativă cu rol 
de conștientizare, 
protejare și 
susţinere a mediului 
înconjurător prin 
reciclare, participând 
la acţiuni interne de 
colectare de articole 
vestimentare și 
ateliere de reutilizare 
creativă a articolelor 
ieșite din uz.

Iniţiativa: CRUCEA ROȘIE ROMÂNĂ - 

FILIALA SECTOR 6 – Solferino - 

Ateliere de Reciclare Creativă

Iniţiativa constă în organizarea unei serii de 

11 ateliere de reciclare creativă a deșeurilor 

textile în orașul București și acţiuni umanitare 

de donare a articolelor de îmbrăcăminte/

obiecte textile recondiţionate/reciclate în 

cadrul atelierelor, în beneficiul cazurilor sociale 

aflate în evidenţele Crucii Roșii (persoanele 

fără adăpost, copii instituţionalizaţi, căminelor 

de bătrâni din București sau alte orașe ale 

ţării). Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă 

de 12 luni, contribuind la responsabilizarea 

membrilor comunităţii, inclusiv a angajaţilor și 

clienţilor Electrica S.A., cu privire la resursele 

utilizate în producţia textilă și durata de viaţă 

a hainelor.

Iniţiativa: Olimpiada Internaţională de 

Matematică 2018

SDEE TN, parte a Grupului Electrica, a susţinut 

Olimpiada Internaţională de Matematică, 

desfășurată în perioada 3-14 iulie 2018, la 

Cluj-Napoca. Evenimentul a fost organizat 

de Guvernul României, Societatea de Știinţe 

Matematice din România, Inspectoratul 

Judeţean Cluj, Ministerul Educaţiei Naţionale, 

Consiliul Judeţean Cluj, Primăria Municipiului 

Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai și 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

700 de tineri matematicieni din 120 de ţări 

și-au disputat premiile acestei competiţii, 

devenită una de prestigiu în domeniul 

știinţelor.

Initiaţiva: Parteneriat cu Universitatea 

„Petru Maior” Tg. Mureș

SDEE TS, parte a Grupului Electrica, a participat 

la evenimentul „Faţă în faţă cu angajatorii”, 

în luna mai 2018, cel mai mare eveniment 

local dedicat viitorilor ingineri, în cadrul 

căruia compania a prezentat studenţilor 

oportunităţile de angajare, stagiile de practică 

și posibilităţile de internship disponibile în 

regiunea în care activează.
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Apartenenţa la asociaţii9
Suntem o companie importantă în România și contribuim semnificativ la crearea unui mediu de afaceri 

sustenabil, alături de partenerii noștri cu care împărtășim valori similare. Prin afilierea Electrica la diferite 

organizaţii și asociaţii, compania beneficiază de acces facil la cele mai bune practici internaţionale precum 

și la expertiza participanţilor pentru abordarea eventualelor provocări din domeniu. Profilul solid al 

Grupului Electrica facilitează implicarea în noi proiecte de cercetare internaţionale și sprijină planurile de 

dezvoltare ale Electrica prin identificarea de noi oportunităţi.

Asociaţiile și organizaţiile  în cadrul cărora Electrica S.A. are calitatea de membru sunt următoarele:

CRE – Centrul Român de Energie – înfiinţat 

în 2011 cu scopul reprezentării intereselor 

instituţiilor sectorului energetic românesc în 

relaţia cu instituţiile și organizaţiile europene de la 

Bruxelles. Electrica este membru fondator al CRE. 

detalii: www.crenerg.org

CNR-CME: Asociaţia Comitetul Naţional Român 

al Consiliului Mondial al Energiei - Organizaţie 

profesională având drept scop integrarea activă a 

politicilor energiei din România în consonanţă cu 

obiectivele Consiliului Mondial al Energiei (WEC).

detalii: http://www.cnr-cme.ro/

ACUE – Federaţia Asociaţiilor Companiilor de 

Utilităţi din Energie  detalii: http://www.acue.ro/

AFEER - Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică 

din România detalii: http://www.afeer.ro/

IRE – Institutul Naţional Român pentru Studiul 

Amenajării și Folosirii Surselor de Energie  

detalii: http://www.ire.ro/

SIER - Societatea Inginerilor Energeticieni din 

România detalii: http://www.sier.ro/

CIGRE - Consiliul Internaţional al Marilor Reţele 

Electrice de Înaltă Tensiune detalii: http://www.

cigre.org/

CNR CIGRE - Asociaţia Comitetul Naţional Român 

CIGRE detalii: http://www.cigre.org.ro/

ASRO - Asociaţia de Standardizare din România 

detalii: http://www.asro.ro/

ALSTRO - Asociaţia pentru Lucrul sub Tensiune din 

România detalii: http://www.smartsb.ro/alstr/

GRI: 102-13

CIRED (Congrès International des Réseaux 

Electriques de Distribution) (http://www.cired.

net/) - Forumul principal care reunește, din doi în 

doi ani, comunitatea internaţională a distribuţiei de 

electricitate. Activitatea Comitetului Român Afiliat 

CIRED este coordonată și se desfășoară în cadrul 

Electrica, Directorul General al Electrica îndeplinind 

funcţia de Președinte al Comitetului Român Afiliat 

CIRED. detalii: http://www.electrica.ro/grupul/

afilieri/ comitetul-roman-afiliat-cired/

EURELECTRIC - (Uniunea Industriei de 

Electricitate) - Eurelectric are ca scop dezvoltarea 

cooperării strategice cu companii de electricitate 

din întreaga lume, având totodată rol consultativ 

și de decizie la nivel mondial. Electrica este 

membră Eurelectric prin intermediul IRE, care 

este reprezentantul României la Eurelectric. 

detalii: http://www.eurelectric.org/

APARTENENŢA LA ASOCIAŢII
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Despre raportul nostru10 Acest al treilea raport de Sustenabilitate al 

Grupului Electrica, elaborat în conformitate 

cu Standardele Global Reporting Initiative 

(GRI) Opţiunea Core și cu suplimentul 

specific Sectorului de Energie, prezintă 

activităţile, preocupările și performanţa 

noastră nefinanciară realizată în perioada  

1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018.

În anul 2018 raportul nostru de sustenabilitate 

a fost evaluat de România CSR Index pe baza 

unor criterii de transparenţă și performanţă 

în domeniul CSR/Sustenabilitate corporativă 

și a fost apreciat cu Bronze level Recognition.

Pentru că suntem transparenţi și ne dorim să 

răspundem cerinţelor din ce în ce mai exigente 

ale părţilor interesate, acestea au fost parte 

activă în procesul de determinare a celor 

mai importante subiecte de sustenabilitate.  

În urma consultării părţilor interesate a fost 

determinat un număr de 16 teme materiale. 

Datele raportate au fost preluate din evaluările 

interne de monitorizare a performanţei de 

sustenabilitate la nivelul Grupului și supuse 

controlului intern, iar datele financiare au 

fost verificate de un auditor independent.

Fiecare opinie contează și ne poate ajuta să 

devenim mai buni, așadar vă rugăm să ne 

contactaţi prin intermediul Departamentului 

Comunicare, PR & CSR al Societăţii Energetice 

Electrica S.A. la numărul de telefon:  

021 208 5999 sau la adresa de e-mail:  

csr@electrica.ro.

Grupul Electrica preţuiește părerea tuturor 

părţilor interesate și utilizează opiniile 

acestora pentru identificarea celor mai 

importante teme de sustenabilitate, atât 

pentru companie cât și pentru public.

O multitudine de teme de sustenabilitate, 

întocmită pe baza celor identificate în 

ciclurile anterioare de raportare, precum și a 

tendinţelor din sectorul nostru de activitate, 

au fost prioritizate de părţile interesate, atât 

interne, cât și externe, prin intermediul unui 

chestionar on-line. Acesta a fost comunicat 

unui număr reprezentativ de părţi interesate, 

79 dintre acestea fiind din afara Grupului, 

și au inclus acţionari, angajaţi, organizaţii 

sindicale, autorităţi de reglementare, 

furnizori, contractori, consultanţi, companii 

cu același obiect de activitate, clienţi, ONG-

uri și asociaţii, analiști financiari, instituţii de 

învăţământ, autorităţi locale, mass media.  

Ne bucurăm de implicarea angajaţilor noștri, 

care au arătat un interes deosebit faţă de 

raportul de sustenabilitate al Grupului 

Electrica, 375 dintre aceștia răspunzând 

chestionarului transmis. Fiecare temă 

propusă a fost evaluată pe baza scalei 

cu valori cuprinse între 1 (nerelavant) și  

4 (foarte relevant) propuse. În urma ponderării 

răspunsurilor primite din exteriorul și 

interiorul Grupului, corelat cu răspunsurile 

primite din partea top managementului, a 

fost determinată importanţa fiecarei teme 

de sustenabilitate analizate; dintre acestea, 

au fost considerate relevante pentru a fi 

incluse în Raportul nostru de Sustenabilitate 

temele care au obţinut punctaj mai mare de 

3. Astfel, un număr de 16 teme materiale 

au fost identificate și incluse în Raportul 

de Sustenabilitate al Grupului Electrica 

pentru perioada de raportare 1 ianuarie -  

31 decembrie 2018, acestea fiind prezentate 

atât în matricea de materialitate alăturată cât 

și în Lista temelor materiale.

Implicarea părţilor interesate

GRI:102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 102-49, 102-50, 102-53, 102-54, 102-56

Cuprins Mesajul 
Directorului 

General

Despre noi Activităţile  
noastre

Performanţa 
noastră în cifre

Ne dezvoltăm 
durabil

Ne pasă Responsabilitatea 
noastră

Cercetare și 
dezvoltare

Implicarea noastră 
în comunităţile 

locale

Apartenenţa la 
asociaţii

Despre raportul 
nostru

Tabelul de 
conţinut GRI

mailto:csr%40electrica.ro?subject=


RAPORT DE SUSTENABILITATE 2018 RAPORT DE SUSTENABILITATE 201862 63

Matricea de materialitate

1
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3,5

LEGENDA

4  Foarte important, aștept să aflu mai 
multe informaţii;

3 Important, voi citi informaţiile dacă 
vor fi disponibile în raport;

2 Mai puţin important, mi se pare o 
informaţie adiţională;

1 Lipsit de importanţă, neinteresant.
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Domeniu Tema materială
Standard de 
sustenabilitate

Economic/Strategic Performanţa economică GRI 201

Economic/Strategic Impactul Electrica în economie GRI 203

Angajaţi/Societate Anticorupţie GRI 205

Mediu Managementul deșeurilor GRI 306

Mediu Respectarea legilor și reglementărilor de mediu GRI 307

Angajaţi/Societate Angajaţii Electrica GRI 401

Angajaţi/Societate Relaţia muncitori-management GRI 402

Angajaţi/Societate Sănătatea și siguranţa angajaţilor GRI 403

Angajaţi/Societate Formarea angajaţilor GRI 404

Angajaţi/Societate Diversitatea în cadrul Electrica GRI 405

Angajaţi/Societate Nediscriminare GRI 406

Angajaţi/Societate Implicarea în comunităţile locale GRI 413

Piaţă/Servicii Confidenţialitatea clienţilor GRI 418

Piaţă/Servicii Calitatea și disponibilitatea serviciilor EU 6

Piaţă/Servicii Cercetare și Dezvoltare EU 8

Mediu Eficienţa reţelei EU 12

Importanţa pentru afacerea noastră

Lista temelor materiale

1
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Tabelul de conţinut GRI11 Denumire 
indicator

Descriere indicator Pagina / Comentariu

GRI 102-1 Numele organizaţiei 6, 7

GRI 102-2 Activităţi, mărci, produse și servicii 10, 11, 12, 19, 20, 21

GRI 102-3 Adresa sediului central 68

GRI 102-4 Localizarea operaţiunilor 8

GRI 102-5 Structura de proprietate și forma juridică 6, 7, 8, 9

GRI 102-6 Pieţele deservite 8

GRI 102-7 Mărimea organizaţiei 41, 22-23, 11, 19, 20-21

GRI 102-8 Informaţii privind angajaţii și alţi muncitori 41

GRI 102-9 Lanţul de aprovizionare 10

GRI 102-10
Modificări semnificative în cadrul organizaţiei și în 
lanţul de aprovizionare

7, 8, 9

GRI 102-11 Principiul precauţiei 34, 35

GRI 102-12 Iniţiative externe 52-57

GRI 102-13 Apartenenţa la asociaţii/ afilieri 58-59

GRI 102-14 Declaraţie din partea factorului de decizie 4, 5

GRI 102-16 Valori, principii, standarde și norme de comportament 24-33

GRI 102-18 Structura de guvernanţă 25-28

GRI 102-40 Lista grupurilor de părţi interesate 61

GRI 102-41 Acorduri colective de negociere 40

GRI 102-42 Identificarea și selectarea părţilor interesate 61

GRI 102-43 Implicarea părţilor interesate 61

GRI 102-44 Aspecte relevante 62, 63

GRI 102-45 Entităţi incluse în rapoartele financiare consolidate 7

GRI 102-46
Definirea conţinutului raportului și a limitelor 
aspectelor materiale

62, 63

GRI 102-47 Lista aspectelor materiale 63

GRI 102-48 Actualizări ale informaţiilor din rapoartele anterioare N/A

Denumire 
indicator

Descriere indicator Pagina / Comentariu

GRI 102-49 Modificări în practicile de raportare 61

GRI 102-50 Perioada de raportare 60

GRI 102-51 Data celui mai recent raport 30.06.2018

GRI 102-52 Ciclul de raportare

Grupul Electrica își 
propune să raporteze 
anual performanţa sa de 
sustenabilitate.

GRI 102-53 Persoana de contact pentru întrebări legate de raport 60

GRI 102-54
Declaraţie privind raportarea conform standardelor 
GRI

60

GRI 102-55 Tabelul de conţinut GRI 64-66

GRI 102-56 Verificare externă 60

GRI 103-1,-2,-3 Abordarea de management
10, 12, 15, 17, 19, 22, 
24, 34, 40, 48, 49, 52, 58

GRI 201-1 Valoarea economică directă generată și distribuită 22

GRI 203-1 Investiţiile și serviciile de infrastructură sprijinite 12

GRI 203-2 Impactul Electrica în economie 23

GRI 205-1 Operaţiuni evaluate pentru riscuri legate de corupţie 30-32

GRI 205-2
Comunicare și instruire privind politicile și procedurile 
anticorupţie

30-32

GRI 205-3 Incidente confirmate de corupţie și acţiuni întreprinse 30-32

GRI 306-2 Tipuri de deșeuri și metode de eliminare 37-38

GRI 306-4 Transportul deșeurilor periculoase 37-39

GRI 307-1 Nerespectarea legilor și reglementărilor de mediu 37

GRI 401-1 Angajaţii noi și fluctuaţia de personal 41

GRI 402-1
Relaţia muncitori-management, perioade minime de 
notificare privind modificările operaţionale

40

GRI 403-1
Reprezentarea angajaţilor în comitetele comune 
oficiale de sănătate și siguranţă

43-45

GRI 403-2
Tipurile de răniri și rata de rănire corporală, boli 
profesionale, zile pierdute și absenteism și numărul de 
decese legate de locul de muncă

Datele prezentate includ 
și informaţii referitoare 
la SEO și SEM.
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Denumire 
indicator

Descriere indicator Pagina / Comentariu

GRI 403-3
Aspecte de sănătate și siguranţă cuprinse în acordurile 
oficiale încheiate cu sindicatele

43-45

GRI 403-4
Subiecte privind sănătatea și siguranţa în muncă 
cuprinse în acorduri formale cu sindicatele

43-45

GRI 404-1 Numărul mediu de ore de formare pe an pe angajat 42

GRI 405-1 Diversitatea în structurile de conducere și a angajaţilor 40

GRI 406-1
Incidentele de discriminare și acţiuni corective 
întreprinse

41

GRI 413-1
Operaţiuni cu implicarea comunităţii locale, evaluări 
de impact și programe de dezvoltare

52-57

GRI 413-2 
Operaţiuni cu impact negativ semnificativ actual și 
potenţial asupra comunităţilor locale

În perioada de raportare 
nu au fost identificate 
operaţiuni cu impact 
negativ semnficiativ 
asupra comunităţilor 
locale.

GRI 418-1
Plângeri întemeiate privind încălcarea confidenţialităţii 
clienţilor și pierderea datelor despre client

33

EU 6 Calitatea și disponibilitatea serviciilor 15-17

EU 8 Cercetare și Dezvoltare 48-51

EU 12 Eficienţa reţelei 16

TABELUL DE CONŢINUT GRI
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Departamentul Comunicare, PR & CSR Electrica

Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, Sector 1, București

+4021.208.5999; +4021.208.5998

csr@electrica.ro

www.electrica.ro

GRI:102-3
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