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PREZENTĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI POZIȚIE 

STRATEGICĂ ÎN EUROPA CENTRAL-ESTICĂ

7,59 

miliarde
Cifră de afaceri

consolidată 2017

5
Număr de birouri 

naționale noi 

deschise în 2016 

and 2017

Țări prin

subsidiare

Centre de trading la 

nivel internațional

Piețe de gaze 

naturale

Regiuni de trading

MET Group
Subsidiare ale

MET Group
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(mil. EUR)

35+

MldMC
Volum de gaze

natuale în 2017

STABILITATE ȘI PREDICTIBILITATE PRIN APARTENENȚA LA MET GROUP
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CIFRE CHEIE ALE ACTIVITĂȚII NOASTRE CURENTE

5.100
4locuri de consum

9,24%
1cotă de piață energie electrică

9,04%
2cotă de piață gaze naturale

al III-lea
1cel mai mare furnizor de energie electrică

al III-lea
cea mai mare parte responsabilă cu echilibrarea

al IV-lea
2cel mai mare furnizor de gaze naturale

1 - pe piața concurențială cu amănuntul la consumatorul final, alții decât auto-consumatorii, conform ANRE la nov-18; 2 - pe piața en-gross, alții decât producătorii, conform ANRE la oct-18;

3 - estimată pentru 2019; 4 și general – cumulat MET Romania Energy SA și MET RO NRG SRL (fostă RWE Energie SRL)

1.400 mil. lei
3cifră de afaceri

2.600
4clienți

CIFRE CHEIE ÎN

JUDEȚUL IAȘI

Clienți

Locuri de consum

138

293
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DE LA ÎNCEPUTURI PÂNĂ ÎN PREZENT

înființarea companiei inițiale

1996
înființarea MOL Energy Trade

2009

2005
primele activități ale MET Group

pe piața din România

2010
începerea activității de

tranzacționare en-gross a

gazelor naturale
redenumire în MET

Romania Energy Trade

2011

2012
primele contracte de furnizare a

gazelor naturale la consumatorii finali

finalizarea fuziunii și optimizarea

portofoliului rezultat din tranzacție

2017

2014
obținerea licenței de furnizare

a energiei electriceprimii consumatori finali 

de energie electrică

2015

2016
achiziționarea

Repower Furnizare Romania

2018
achiziționarea RWE Energie și

transformarea în societate pe acțiuni

planuri de viitor și de

consolidare a poziției

2019

primii 1.000 GWh de gaze

naturale vânduți anual

2013
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EVOLUȚIE SPRE SUCCES A MET ÎN ROMÂNIA

122
203 196

129

360

529

1363

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 1 7 97 119

935

2547

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 1 32
527 716

3252

5007

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,65% 0,79%

4,16%

9,02%

2015 2016 2017 2018

Cifră de afaceri (mil. lei) Număr clienți

Număr locuri de consum Cotă de piață concurențială cu amănuntul de energie electrică
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SERVICII DISPONIBILE DUMNEAVOASTRĂ

SERVICII TEHNICE ȘI

PROIECTE SPECIALE

PARTE RESPONSABILĂ

CU ECHILIBRAREA

TRANZACȚIONARE EN-GROSS

GAZE NATURALE

TRANZACȚIONARE EN-GROSS

ENERGIE ELECTRICĂ

FURNIZARE GAZE NATURALE

FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ
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SERVICII DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ȘI A GAZELOR NATURALE

Stabilitate a contractului până la finalul acestuia

Asumare a garantării prețului energiei electrice contractat indiferent de evoluția 

pieței

Flexibilitate a consumului și furnizare a întregului necesar de energie electrică 

sau gaze naturale

Efort minim din partea dumneavoastră alocat aspectelor legate de furnizarea 

energiei electrice sau a gazelor naturale

Reprezentant dedicat pe întreaga durată contractuală

Intermediere completă a relației cu distribuitorul

Asistență precontractuală și contractuală completă

Sprijin acordat în extinderea parteneriatului prin disponibilitatea colaborării și în 

alte arii conexe

Consultanță proactivă în vederea contractării necesarului de energie electrică 

pentru perioade viitoare, la cele mai competitive niveluri

Planuri tarifare și perioade de livrare personalizate în funcție de necesarul și 

regimul dumneavoastră de consum

Disponibilitate a produsului N a t u r e P o w e r , energie electrică produsă din 

100% surse regenerabile, certificat TUV Rheinland
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SERVICII ADIȚIONALE ȘI ACTIVITĂȚI CONEXE

TRANZACȚIONARE EN-GROSS ENERGIE ELECTRICĂ

Peste 3 TWh tranzacționați anual

Peste 200 GWh tranzacționați în interconexiuni de capacitate

Echipă dedicată pentru tranzacționare

Echipă dedicată pentru prognozarea prețurilor forward

Urmărirea continuă a piețelor internaționale de energie

Prezență pe toate piețele administrate de OPCOM

TRANZACȚIONARE EN-GROSS GAZE NATURALE

Peste 4 TWh tranzacționați anual

Implicare activă la nivel de zi pe piețele centralizate

Parteneriate pe termen lung cu producătorii din România

Licență de trading în țările învecinate

PARTE RESPONSABILĂ CU ECHILIBRAREA

Compensare activă și avantajoasă a dezechilibrelor

Oferte competitive în condiții contractuale favorabile

Program informatic dedicat

Echipă de specialiști disponibilă 24/7

Predictibilitate financiară și operațională

SERVICII TEHNICE ȘI PROIECTE SPECIALE

Implementare de sisteme de telecitire la locurile

de consum ale partenerilor

35% din cantitatea de energie electrică telegestionată

în timp real

Peste 30 de producători de energie regenerabilă gestionați

Cel mai activ participant pe Piața Intra-zilnică

Disponibilitate de implicare în proiecte speciale alături

de partenerii noștri
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ÎNCREDERE DIN PARTEA PARTENERILOR

… ȘI TESTIMONIALE DIN PARTEA UNORA DINTRE CEI 2.600 DE CLIENȚI

MULȚUMIȚI, DISTRIBUIȚI LA NIVEL NAȚIONAL:

“Partener de încredere, solid și inovativ,

care ne-a oferit stabilitate și predictibilitate.”
client MET Tera

“Comunicarea cu reprezentantul MET este una foarte bună,

găsind ajutor în toate solicitările noastre.”
client MET Centi

“Vă felicităm pentru modul în care colaborarea 

noastră s-a dezvoltat pe parcursul celor 5 ani.”
client MET Kilo

“MET ne-a preluat într-un 

moment delicat, când fostul 

furnizor nu mai putea 

continua contractul. Până 

acum, suntem foarte 

mulțumiți, prețul nu a fost 

modificat pe parcurs.”
client MET Nano

“MET a dovedit transparență și 

profesionalism, explicându-ne în detaliu piața 

de energie electrică și ținându-ne la curent cu 

evoluția acesteia. Astfel, furnizorul a devenit 

un consultant proactiv, alături de care ne-am 

dezvoltat inclusiv la nivelul proceselor de 

selecție pentru perioade ulterioare.”
client MET Giga

PARTENERII NOȘTRI NOTORII

REPREZENTATIVI

Cele mai importante companii din…

• Industria producătoare de autovehicule

• Industria prelucrării lemnului

• Industria metalurgică

• Industria alimentară

• Industria tutunului

• Industria echipamentelor auto

• Industria producătoare de anvelope



10

ECHIPA DE MANAGEMENT

AGILITATE ÎN ÎNȚELEGEREA

NEVOILOR CLIENȚILOR NOȘTRI

PUTERNIC SPIRIT DE ECHIPĂ BAZAT PE

ATITUDINE ORIENTATĂ SPRE PERFORMANȚĂ

ABILITATE DE A GÂNDI DINCOLO DE LIMITE

FLEXIBILITATE DE A NE ADAPTA

SOLICITĂRILOR CLIENȚILOR

PASIUNE PENTRU INOVAȚIE

ȘI EXCELENȚĂ

VALORILE ESENȚIALE

OAMENII COMPANIEI NOASTRE

Petre STROE

Director General

Gabriela COMAN

Director Financiar
Constantin COSTEA

Director General

Adjunct

Rebecca DONCEA

Director Achiziții și

Tranzacții En-Gross

Energie Electrică

Alexandru ELENA

Director Achiziții și

Tranzacții En-Gross

Gaze Naturale

Theodor LIVINSCHI

Director Vânzări

57
angajați

33 ani
medie de vârstă

peste 150 ani
experiență cumulată în domeniu

EXPERTIZA ANGAJAȚILOR ÎN BENEFICIUL DUMNEAVOASTRĂ

Compania noastră se evidențiază printr-o echipă tânără, determinată să implementeze

inovație în serviciile oferite partenerilor noștri. Experiența colectivului nostru este bazată pe o 

serie de angajați cu o expertiză deosebită în domeniu. Eficiența mixului rezultat din spiritul

tânăr și expertiza dovedită este confirmată atât de traseul ascendent al companiei noastre, 

cât și de partenerii noștri de afaceri.
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EFICIENȚĂ LA ÎNDEMÂNA PARTENERILOR NOȘTRI 

CONCEPTUAL
Informarea, conștientizarea și asumarea importanței reprezintă 

cumulul de factori care poate conduce decisiv la maximizarea 

gradului de eficiență energetică.

ECONOMIC
Componenta economică a eficienței energetice reprezintă în special

motivul pentru care consumatorii decid să nu se limiteze la măsurile 

impuse, ci să aducă un plus de valoare prin măsuri adiționale.

TEHNIC
Componenta tehnică a eficienței energetice este cea mai importantă 

și cea care poate contribui în mare măsură la atingerea obiectivelor 

impuse sau setate de către fiecare consumator.
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ELEMENTE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ DISPONIBILE PARTENERILOR NOȘTRI 

• Contorizare inteligentă pentru urmărirea și 

eficientizarea consumului

• Mentenanță predictivă pentru identificarea 

măsurilor anterior necesității efective a intervenției

• Gestionare a dezechilibrelor dintre prognoza de 

consum și volumul efectiv consumat

• Implicare în proiecte speciale (audit energetic, 

consultanță de specialitate, studii de fezabilitate 

pentru centrală în cogenerare)

• Stabilitate a costurilor pe întreaga 

durată contractuală

• Predictibilitate a bugetului de 

cheltuieli cu energia electrică/ 

gazele naturale

• Personalizare a serviciilor pentru 

eficientizarea economică

• Schimburi de experiență cu alți 

parteneri

• Conștientizare a importanței prin 

costuri individuale corecte

• Grijă față de mediu cu 

N a t u r e P o w e r , certificat TUV



Disclaimer: Această prezentare este furnizată exclusiv pentru examinarea unei potențiale relații de afaceri. MET Romania Energy SA sau orice alte entități afiliate MET Group nu oferă nicio

reprezentare sau garanție, expresă sau implicită, cu privire la exactitatea sau caracterul complet al prezentării, și nimic din acestea nu este sau nu va fi invocat ca o promisiune sau

reprezentare, trecută sau viitoare. Această prezentare nu are intenția de a conține toate informațiile care ar putea fi necesare pentru a evalua o relație potențială de afaceri și fiecare beneficiar ar

trebui să efectueze propria analiză independentă a informațiilor conținute sau menționate aici.
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