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Profilul grupului ENGIE *

153.090

Angajați

Prezenţă în 70 de 

ţări

€16 miliarde investiţii

în perioada 2016-2018 

inclusiv

€1 miliard

în inovaţie şi digitalizare
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¨*Cifre la 31 decembrie 2016

€66.6 miliarde

Cifra de afaceri

€10.7 miliarde

EBITDA



Dezvoltarea şi

gestionarea

infrastructurilor şi a 

rețelelor globale

(Gaze și electricitate)

Soluţii şi servicii pentru

clienţii rezidenţiali, 

asociaţii

profesionionale

companii, municipalităţi

şi alte unităţi teritoriale

TREI DIRECṬII DE DEZVOLTARE
EI DIRECTII DE DEVOLTARE

Capitalizând pe o experienţă vastă în domeniul energetic precum şi pe o prezenţă

importantă la scară internaţională în sectoarele de energie electrică, gaze naturale și

servicii energetice, ENGIE se canalizează pe trei direcţii de dezvoltare: 

Producţia de energie

electrică cu predilecţie

din surse de energie

cu emisii reduse de 

CO2

(regenerabile, termică)
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Reţele Globale
Soluţii pentru

clienți

Emisii reduse de CO 2 
in producția de energie

electrica



ENGIE ÎN ROMÂNIA
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• Distribuție – Distrigaz Sud

Rețele

• Înmagazinare - Depomures

• Furnizare pentru clienţi

B2B & B2C – ENGIE 

Romania

GAZE NATURALE

• Furnizare pentru clienți

B2B & B2C - ENGIE 

Romania

• Producție de electricitate din 

surse eoliană - Brăila Winds 

& Alizeu Eolian

ENERGIE ELECTRICĂ

• Servicii energetice pentru clienți

B2C (maintenanța instalațiilor

de gaze, servicii de încălzire, 

ventilație și aer condiționat) –

ENGIE Servicii

• Servicii energetice pentru clienți

B2B  - ENGIE Servicii & ENGIE 

Building Solutions

• Consultanță în materie de 

eficiență energetică - (ENGIE 

Romania, ENGIE Servicii, ENGIE 

Bulding Solutions)

• Proiectare, producție și livrare

de echipamente industriale -

(Tractebel Engineering)

SERVICII ENERGETICE

Activitățile și filialele ENGIE în România
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ENGIE Romania – cifre cheie

• 1.002 MEUR cifra de afaceri în 2016 

• 3.700 angajaţi

• 19.100 km de rețea în 19 județe și în București

• Nr. 1 în distribuția de gaze naturale în România

• 1.65 milioane de clienți pentru furnizarea de gaze 

naturale

• 4000 puncte de consum (clienți B2B)  

• Lider de piaţă pe servicii tehnice pentru instalaţiile de 

gaze şi centralele termice pentru clienţi B2C şi B2B

• Furnizor de soluţii de eficienţă energetică

• Intrare recentă pe piața de furnizare de energie

electrică pentru clienți B2C

• Producție de energie electrică - 2 parcuri eoliene la 

Gemenele şi Băleni 

*Cifre cheie ENGIE România consolidate la 31.12.2016 



Ofertele noastre de furnizare gaze naturale 

Peste 80.000 de clienţi B2B au ales deja furnizarea de gaze naturale de la ENGIE

BUSINESS GAZ FIX

Clienţi B1, B2

Preţ fix al gazului natural la care se 

aplica:

• Discount în primele 3 luni de 

contract

• Cost de echilibrare zero

Tariful de transport cu valoare fixă

BUSINESS  GAZ FLEX

Clienţi B3, B4

Preț al gazului compus din:

• 70% preţ fix

• 30% preț de piață + comisionul de 

tranzacționare piață + cost operațional + marjă 

de furnizare

Tarif de transport calculat in baza de formulă

BUSINESS TAILOR MADE

Clienţi B5, B6

Pe baza unei analize, un consilier vă

propune o ofertă adaptată prin care

beneficiaţi de:

• Transparenţă

• Flexibilitate

• Preţ avantajos



Ofertă standard -FIX

Special gândită pentru a oferi vizibilitate asupra 

bugetului, oferta vă sprijină în deciziile de afaceri prin

• Simplitate 

• Predictabilitate

• Stabilitate 

Ofertă personalizată

Pe baza unei analize, un consilier vă propune o ofertă 

adaptată prin care beneficiaţi de 

• Transparenţă

• Flexibilitate

• Preţ avantajos

Ofertele noastre de furnizare energie electrică 

Oferta de furnizare energie electrică cu un preţ al energie active competitiv



Soluţiile ENGIE 

03



Soluție concretă

MicroCHP Hotel Dragului – Predeal

Investitor: ENGIE Romania prin ENGIE Servicii

Tip contract: F-BOOT, dupa 9 ani echipamentul

trece in proprietatea beneficiarului cu titlu gratuit

Soluția tehnică:

• ~46% din necesarul anual de energie electrica al hotelului si ~29% din 

necesarul de agent termic

• Centrala cogenerare de 20 kWe si 38 kWth

• Modernizarea instalatiei de incalzire si gaze naturale

Valoare investiție: 35.000 Eur

• Producerea combinată de energie electrică şi

căldură (sub forma de apă caldă) pe baza

unui echipament integrat

• Recuperare caldura reziduală şi transformare

în energie termică.

Beneficii

• Consum de combustibil mai scăzut

• Impact redus asupra mediului

• Economii semnificative ale costurilor cu 

energia 

Cogenerarea



• Combustibil fosil rezultat din comprimarea gazului la 

presiunea de 200-250 bari

• Reducerea volumului la mai puţin de 1% din volumul

ocupat

• Alternativă la combustibilii fosili/ clasici

• Acoperă majoritatea claselor de autovehicule

Avantaje

• Economic –preţ competiv

• Nivel de zgomot redus

• Nepoluant, netoxic, necoroziv

• Dispersare rapidă în caz de scurgeri accidentale

• Rezistenţa rezervoarelor la impact

Proiectul ENGIE în RO

• Implicare în eforturile de reducere a poluării

• Jucător angajat în mobilitatea urbană durabilă

• Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de GNCv

• Lansarea primei staţii publice de alimentare cu GNCv în

Bucureşti, o parte din flota proprie va fi convertită treptat la

GNC

• Dezvoltare, finanţare şi operare staţii dedicate de GNC

• Crearea cadrului necesar realizării de teste demo la

dispoziţia companiilor interesate

• Acordare sprijin în îmbunătăţirea cadrului legislativ

Gazul natural comprimat pentru vehicule



Soluţia de Monitorizare Consumuri de Energie

• Este o aplicaţie care permite clientului să îşi urmărească şi să îşi analizeze consumul de energie, pe tipuri energetice (gaze naturale 

sau electricitate), astfel încât acesta să poată interveni asupra gestionării consumurilor şi a optimizării bugetului său

• Prezintă, pe baza unui algoritm, emisia de CO2 calculată la consumul de energie per total de fluide

• Intuitivă - interfaţă prietenoasă, ergonomică

• Simplă şi Sigură - baza de date este protejată începând cu zona de colectare date

• Flexibilă:

MultiFluide - configurare mai multe tipuri de energie

MultiSite - alocarea mai multor imobile din aceaşi zonă geografică sau zone geografice diferite

MultiLevel - 7 niveluri de detaliere

MultiUseri - utilizarea concomitentă de mai multe persoane



Beneficiile soluţiei de monitorizare consumuri de energie  

• Tablou de bord dinamic ce oferă managerilor o viziune de ansamblu a consumului de energie în instalaţi, şi se pot 

realiza comparaţii de la luna la luna

• Rapoartele personalizate sunt cheia asigurării informaţiilor corespunzatoare, la momentul potrivit. 

• Acces permanent la istoric baza de date, informaţii comparative şi tendinţe a consumului de energie per site sau ani 

anteriori

• Posibilitatea identificării Mixiului de energie (date corelate din mai multe surse)

• Funcţionalităţi de export a bazei de date în format PDF sau XLS, fiind un instrument rapid de raportare a consumurilor cu 

energia şi utilităţi către management

• Un instrument eficient şi riguros de realizare a bilanţului energetic

• Primul pas către un plan de optimizare a consumului pentru orice tip de afacere, clădire comercială sau rezidenţială



Promisiunea noastră pentru clienți

Să rămânem liderul pieței de energie, oferind clienților noștri soluții competitive și integrate și să inovăm în continuare pe domeniile

•Consiliere de cont dedicată

•Agenţia online Plus

•Contractare online pentru clienții cu consum mediu

Asistenţă personalizată şi suport dedicat

Decarbonizarea prin 
investiții în soluții 
pentru mobilitate 

ecologică

Generarea de 
energie 

descentralizată

Soluții digitale 
pentru monitorizarea 

utilizării energiei

Soluții de servicii 
energetice

•Factura prin e-mail

•Revista Oxygen

•Evenimente



ofertebusiness@ro.engie.com

engie.ro

Contact 

Vă mulţumim! 

mailto:ofertebusiness@ro.engie.com

