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Să ne cunoaştem mai bine

Cu o tradiţie de zeci de ani în domeniul energiei şi peste 1,4 milioane de 

clienţi, E.ON Energie România este unul dintre cei mai importanţi furnizori 

de gaze naturale şi energie electrică din România.

Deţinem experienţa şi resursele necesare pentru a fi furnizorul de energie 

preferat al partenerilor noştri de business, eforturile noastre fiind îndreptate 

spre a transforma produsele din portofoliu în avantaje pentru clienţi.

Portofoliul nostru de produse este unul variat, de la oferte de furnizare 

emergie electrică şi gaze naturale dedicate industriilor/domeniului de 

activitate al clientului, la soluții inteligente și sustenabile de eficienţă

energetică pentru partenerii noștri.



E.ON în România
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E.ON Energie România

Furnizor de soluţii energetice, 
electricitate şi gaze naturale 
pentru clienţii din piaţa liberă

2017

1,4 milioane clienţi

Volum vânzări

electricitate: 5,3 TWh

gaze naturale: 26,4 TWh

Cotă de piaţă*

electricitate: 10,88%

gaze naturale: 12,93%

*Sursa ANRE 2017



E.ON în România

2005 Preluarea Distrigaz Nord şi electrica Moldova  

2007 Separarea activităţilor de furnizare şi distribuţie  

2009 Constituirea E.ON România Holding  

2011 Fuzionarea activităţiilor de furnizare electricitate şi gaze 
naturale într-o singură companie: E.ON Energie România 

2013 Constituirea E.ON Servicii Tehnice şi E.ON Servicii Clienţi

2014 Constituirea SEA Complet

2015 Fuzionarea activităţiilor de furnizare electricitate şi gaze 
naturale într-o singură companie: E.ON Distribuţie România 

2017 Schimbarea denumirii E.ON Distribuţie România în Delgaz Grid
Înfiinţarea E.ON Flash – companie furnizoare de energie 100% digitală
Înfiinţarea E.ON Gaz Furnizare – furnizare gaze naturale pentru clienţii 
casnici (piaţa reglementată)

2018

€ 1.5 blnTotal investiţii

€ 1.9 blnImpozite şi taxe

Date cheie 2005 - 2017

7,500 kmModernizare reţea gaz

5,900 kmModernizare reţea electricitate

€ 1.2 blnCifră de afaceri (2017)

5,750Angajaţi



Suntem pregătiţi pentru viitor!
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857,224.087 t
reduceri de emisii CO2 realizate de Grupul E.ON cu 
soluții  individuale dedicate segmentului business

Noua lume energetică este descentralizată, 
digitală, eficientă,  transparentă, regenerabilă, 
sustenabilă și cu focus pe  reducerea de 
pierderi. Sunt multe de rezolvat.

La E.ON, luăm parte activ, inovativ și co-
creativ la nașterea  acestei ere.

Sarcina noastră principală este sa dezvoltăm 
și să realizăm  noi soluții inteligente și 
sustenabile pentru partenerii noștri.
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Soluţii energetice
personalizate pe profilul industrial şi de 
consum al afacerii dumneavoastră



E.ON
Partenerul tău de încredere pentru soluţii energetice

Costurile cu energia pot avea un 
impact uriaş asupra afacerii 
dumneavoastră

Suntem mai mult decât un furnizor 
tradiţional de energie – furnizăm 
soluţii

Soluţiile noastre sunt orientate spre 
a vă ajuta să reduceţi costurile cu 
energia şi să deveniţi independent 
din punct de vedere energetic

Suntem dedicaţi să ne ajutăm 
partenerii să işi crească profitul prin 
măsuri de eficienţă energetică



E.ON CHP 
Solution
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Soluţia de producere a energiei 
prin cogenerare şi trigenerare

CHP sau cogenerare (Combined 
Heat and Power) reprezintă 
procesul de producție de energie 
electrică și energie termică 
folosind un motor termic sau o 
turbină.

CCHP sau trigenerare (Combined 
Cold, Heat and Power) reprezintă 
procesul de producție de energie 
electrică, energie termică și agent 
de răcire folosind un motor termic 
sau o turbină și un chiller cu 
absorbție. 

E.ON CHP Solution este 
soluția care vă oferă 
posibilitatea de a vă 
produce energie electrică, 
agent termic şi/sau agent 
de răcire în locația 
dumneavoastră folosind 
gazele naturale, biogaz sau 
biomasă.

Soluția de cogenerare sau 
trigenerare oferită de E.ON 
vă acoperă consumul de 
energie electrică fără 
injecție de energie 
electrică în Sistemul 
Energetic Naţional.



E.ON Photovoltaic 
Solution
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Soluţia de producere a energiei electrice 
din sursă solară

Energia solară este cea mai ieftină modalitate de 
producere a energiei electrice. Este singura 
energie pentru a cărei producţie folosim materie 
primă care se gaseşte nelimitat şi este gratuită.

E.ON Photovoltaic Solution face posibilă folosirea 
acestei surse de energie pentru producerea de 
energie electrică pentru consumul propriu prin 
construirea unei instalaţii fotovoltaice cu o 
garanţie a randamentului de peste 25 de ani şi cu 
costuri minime de operare.

Astfel, cheltuielile lunare cu energia electrică se 
transformă într-o investiţie în creşterea business-
ului propriu.



E.ON IN.Lighting
Solution
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Soluţia de iluminat inteligent

Soluţia de iluminat inteligent 
păstrează neschimbate 
caracteristicile sistemului de 
iluminat din punct de vedere
luminotehnic şi are o durată de 
viaţă de minim 50.000 ore de 
funcţionare.

Eficenţa energetică în iluminat este 
dată de optimizarea consumurilor
cu energia electrică aferentă
sistemelor de iluminat prin
înlocuirea sistemelor de iluminat
tradiţionale cu sisteme de iluminat
folosind tehnologia LED.

E.ON IN.Lighting Solution este soluția 
care vă oferă posibilitatea de a optimiza
costurile cu energia electrică aferentă
sistemelor de iluminat interior în spaţii
industriale folosind tehnologia LED prin 
una din urmatoarele trei metode:

înlocuirea corp cu corp ( 1:1, 
economie de energie de până la 
50% faţă de varianta iniţială)

optimizarea sistemului de iluminat
prin redimensionare pe baza
nevoilor clientului (redesign, 
economie de energie de până la 65 
% faţă de varianta iniţiala)

încorporarea sistemelor de control 
aferente sistemelor de iluminat
(economie de energie de până la 
80 % faţă de varianta iniţială) 



E.ON R-Power 
Solution
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Soluţia de compensare a energiei 
reactive

Gestionarea eficientă a costurilor aferente consumului de 
energie reactivă de către utilizatorul final impune
îmbunătățirea și compensarea factorului de putere. Acest
lucru se poate face prin montarea de echipamente
specializate.

E.ON R-Power Solution reprezintă soluția de compensare a 
energiei reactive din instalaţiile electrice existente. 

Consumatorii care au factorul de putere sub 0,92 plătesc
penalități la factura de energie. În cazul în care factorul de 
putere este sub 0,65, consumatorii sunt nevoiți să plătească
de 3 ori prețul reglementat pentru energia reactivă
inductivă. Penalitățile pot fi eliminate prin folosirea unei
baterii de compensare dimensionată corespunzător folosind
soluţia noastră.



E.ON Smart View

Serviciul de monitorizare a consumurilor 

Smart View este un serviciu de monitorizare a 
consumurilor energetice dedicat clienților B2B și constă 
în integrarea tuturor consumurilor pe o singură 
platformă inteligentă.

oferă posibilitatea de a monitoriza și analiza
consumuri de la diferite locuri de consum. 

este o platformă digitală care permite utilizatorului 
să își urmărească costurile de producție.

este o unealtă utilă în bugetarea și planificarea 
costurilor energetice, fiind un instrument digital de 
analiză  și management intuitiv și ușor de utilizat.



Servicii energetice dedicate partenerilor de business
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Serviciul de audit energetic complex

E.ON Energy Control

Serviciul de management energetic 
dedicat partenerilor de business

E.ON Energy Audit

Serviciul de management energetic 
dedicat municipalităţilor

E.ON City Energy Control



Creăm soluţii  
personalizate...

... și oferim
experiențe
deosebite pentru
șoferii de masini
electrice

E-Mobility

Încărcareacasă

Încărcare la muncă

Încărcarepublică

• sunt instalate 7 staţii de încărcare pentru vehicule 
electrice în Iaşi, Tîrgu-Mureş şi Bucureşti.

• alte 19 staţii vor fi instalate de E.ON Energie 
România în proiectul NEXT-E care va începe în anul
2018

Proiectul NEXT-E este un pas important pentru 
conectarea României la principalele rute pentru vehicule 
electrice şi beneficiază de o finanţare de 1 milion Euro 
din fonduri europene nerambursabile.

E.ON Drive Solution nu înseamnă 
doar staţii de încărcare. Oferim 
clienţilor noştri toate serviciile 
necesare pentru realizarea 
instalaţiei electrice, montajul staţiei
de încărcare şi mentenanţă.

E.ON Drive Satelit Connect One si 
E.ON Drive Satelit Connect Two
sunt soluţii personalizate în funcţie
de specificul afacerii şi nevoilor 
dumneavoastră.

E.ON Drive

eondrive.ro



Integrator de soluții  multiple destinate reducerii 
costurilor cu energia

Reducerea amprentei de carbon

Studiu complet de fezabilitate și design al soluției
adaptate nevoilor dumneavoastră de afaceri

Soluții de finanțare flexibile și garantarea 
economiilor

Selectarea echipamentelor cu rezultate dovedite, 
din cea mai largă gamă a producătorilor de top, 
pentru o soluție la cheie personalizată

Mentenanță și monitorizare 24/7 pentru 
funcționarea continuă a echipamentelor

Urmărirea indicatorilor de performanță pentru a 
vă asigura că angajamentele de economisire a 
energiei sunt atinse sau depășite

De ce să alegeţi E.ON


