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DESPRE GRUPUL CEZ 

Grupul CEZ se numără printre liderii energetici consacraţi care își desfășoară activitatea în ţări din Europa de Vest, 
Centrală și de Sud-Est, precum și în Turcia.

Cu sediul principal în Republica Cehă, Grupul CEZ produce, distribuie și comercializează energie electrică și 
termică, gaze naturale, și este implicat de asemenea în domeniul mineritului, fiind prezent în ţări ca Bulgaria, 
România, Germania, Franţa, Turcia, Polonia și Slovacia. 

În România, Grupul CEZ este prezent încă din anul 2005, odată cu preluarea companiei de distribuţie Electrica 
Oltenia SA, asigurând servicii de calitate și alimentarea cu energie electrică a șapte judeţe: Argeș, Dolj, Gorj, 
Mehedinţi, Olt, Vâlcea și Teleorman. Distribuţie Energie Oltenia, CEZ România, CEZ Vânzare, CEZ Trade, Tomis 
Team, MW Invest, Ovidiu Development, TMK Hydroenergy Power, CEZ ESCO România și High Tech Clima sunt cele 
10 companii care formează Grupul CEZ în România.

Una dintre cele mai importante investiţii ale Grupului CEZ în România s-a concretizat în zona Dobrogea, la Fântânele, 
Cogealac și Grădina, unde cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa, cu o putere totală instalată de 600 MW, a 
fost construit cu 1,1 miliarde de EURO. 

Construcţia parcurilor amplasate la nord de Constanţa s-a desfășurat în mai multe etape, Prima, aflată la Fântânele, 
include 139 de turbine eoliene cu o capacitate totală de 347,5 MW. Cea de-a doua etapă s-a desfășurat în zona 
Cogealac și Grădina, incluzând 101 turbine cu o capacitate totală de 252,5 MW. Întreaga capacitate a parcurilor 
eoliene CEZ a fost pusă în funcţiune la sfârșitul anului 2012. 

Această investiţie a fost realizată în vederea îndeplinirii directivei UE de a asigura provenienţa a 20% din producţia 
totală de energie electrică din surse regenerabile până în anul 2020. 

O altă investiţie verde este cea din decembrie 2010, când Grupul CEZ în România a achiziţionat integral pachetul 
de acţiuni al companiei care deţine sistemul hidroenergetic de lângă Reșiţa, în judeţul Caraș-Severin. Cele 4 
microhidrocentrale (Grebla, Crăinicel 1, Crăinicel 2 și Breazova) și amenajările hidro aferente, de la Trei Ape, Gozna, 
Văliug și Secu, cu o capacitate totală instalată de aproximativ 18 MW și o producţie de circa 70 GWh/an, au fost 
reabilitate în scopul creșterii eficienţei, capacitatea de producţie ridicându-se la aproximativ 22 MW după finalizarea 
procesului de modernizare.

Începând cu 2018, CEZ ESCO România oferă soluţii de eficienţă energetică în sectorul privat. Compania oferă 
servicii complete, de la consultanţă la proiectare, de la management de proiect, la implementare proiectelor 
energetice complexe (soluţii de încălzire, de răcire și/ sau alimentare cu energie).
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Dragă cititorule, 

M-am alăturat familiei CEZ în România la jumătatea anului 2018 iar primul lucru pe care l-am remarcat în perioada 
de acomodare la cârma operaţiunilor Grupului CEZ în România a fost cât de important este pentru companie să 
răspundă nevoilor clienţilor și angajaţilor săi.

Astfel, Grupul a ales să fie cât mai aproape de aceste nevoi prin accentuarea implementării procesului de digitalizare 
în toate activităţile sale operaţionale. 

Experienţa marca CEZ oferită celor 3,5 milioane de români cărora le asigurăm energie, a fost marcată în 2018 de 
soluţii digitale noi care ne-au asigurat îmbunătăţirea permanentă a dialogului cu aceștia precum și sporirea calităţii 
serviciilor oferite. 

În 2018, am rămas un membru activ al sectorului energetic românesc, împletind  proiectele de digitalizare din 
sectoarele de furnizare și distribuţie cu grija personalizată pentru clienţi și derularea de proiecte de responsabilitate 
socială care să răspundă nevoilor comunităţii locale. Acestor elemente, am adăugat transparenţa operaţională cu 
care ne-am obișnuit stakeholderii interni și externi, am rămas deschiși la dialog cu autorităţile de reglementare și cele 
locale și am asigurat nivelul optim de investiţii în reţeaua electrică de distribuţie.

Investiţiile în reţeaua de distribuţie au fost însoţite în 2018 de rezultate importante în cadrul proiectului SMART 
Transformation derulat de operatorul Distribuţie Oltenia. Astfel, Distribuţie Oltenia a devenit în 2018 primul operator 
de distribuţie din ţară care a implementat sistemul MWM (work mobile management) în aria sa operaţională. 

Principalele beneficii vizate de această soluţie digitală au fost reducerea timpilor de intervenţie a echipelor operative 
prin alocarea celei mai apropiate ture de zona unei deficienţe electrice dar și înlocuirea fișelor realizate pe hârtie, în 
teren, pentru fiecare incident în reţea, cu tablete care să stocheze date despre reţea, natura incidentelor, durata de 
soluţionare și alte informaţii. 450 de tablete sunt folosite în activitatea zilnică de către electricienii Distribuţie Oltenia 
care asigură mentenanţa reţelelor electrice de joasă, medie și înaltă tensiune dar și cei specializaţi în descoperirea 
cazurilor de sustragere de energie electrică.

De asemenea în 2018, activitatea operaţională a operatorului de distribuţie a fost susţinută de echipamente 
tehnologice de ultimă generaţie şi procese smart care au dus la reducerea pierderilor în reţea cu 5,6% faţă
de 2017. 

Rezultatele Distribuţie Oltenia s-au bazat totodată pe investiţia de 183 961,5 mii LEI în CAPEX (din fonduri proprii) 
şi 181 987,1 mii LEI reprezentând puneri în funcţiune, prin care s-a continuat integrarea staţiilor în SCADA, 
modernizarea şi înlocuirea transformatoarelor, instalarea echipamentelor telecomandate, îmbunătăţirea reţelei de 
joasă și medie tensiune şi asigurarea condiţiilor propice consumatorilor de energie pentru racordarea la reţeaua 
electrică din aria operaţională a operatorului.

Tot în 2018, Distribuţie Oltenia a inaugurat prima staţie de transformare de tip Greenfield din regiunea Olteniei, la 
Craiova, în zona industrială de est a orașului, în sprijinul dezvoltării sectorului industrial din regiune. De altfel, această 
staţie de transformare reprezintă materializarea parteneriatului de lungă durată dintre Grup și autorităţile locale și 
răspunsul la nevoia de dezvoltare a comunităţii locale.

În zona de furnizare, conceptul de digitalizare a completat portofoliul furnizorului de energie și gaze naturale cu 
soluţii și beneficii noi pentru clienţi. 
În 2018, CEZ Vânzare le-a oferit clienţilor săi un asistent personal, lansând noua platformă MY CEZ unde pot fi găsite 
toate detaliile despre contractele de energie și gaze naturale, istoricul facturilor, al plăţilor, posibilitatea înregistrării 
indexului autocitit, noi oferte și alte informaţii utile. De asemenea, în Centrele de Relaţii cu Clienţii din Craiova, Pitești 
și Râmnicu Vâlcea au fost instalate dispozitivele My CEZ Kiosk care le facilitează clienţilor accesul la informaţii
de bază.



8

Grupul CEZ în România                    Raport anual 2018

Printre noile servicii și beneficii se numără posibilitatea programării online a vizitelor în Centrele de Relaţii cu Clienţii, 
implementarea sistemului IVR Dinamic prin intermediul căruia clienţii pot obţine o serie de informaţii fără a mai intra 
în legătură cu un operator dar și lansarea primului magazin online de pe piaţa de energie – CEZ Shop.

CEZ Vânzare și-a completat portofoliul cu soluţii complete pentru acasă, respectiv servicii complementare ofertelor 
de energie electrică și gaze naturale și a venit în sprijinul antreprenorilor din diferite industrii prin campanii și oferte 
dedicate, croite pe nevoile lor de business.
În 2018, cantitatea de energie electrică furnizată către consumatorii finali a crescut cu 4,05% faţă de anul anterior. 

În sectorul producţiei de energie cu ajutor vântului, parcul eolian CEZ înregistrat o producţie de 1.124 GWh în 2018, 
producţia de energie electrică scăzând în principal datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile.

În schimb, precipitaţiile abundente din 2018 au dus la o o producţie totală de 69 GWh pentru
TMK Hydroenergy Power, mai mare cu 14 GWh în comparaţie cu anul 2017. TMK Hydroenergy Power deţine 
sistemul hidroenergetic de lângă Reșiţa, format din 4 microhidrocentrale (Grebla, Crăinicel 1, Crăinicel 2 și 
Breazova) și amenajările hidro aferente, de la Trei Ape, Gozna, Văliug și Secu.

Din punct de vedere financiar, Grupul CEZ în România a încheiat anul 2018 cu un indice EBITDA de
395 908 mii LEI, în creștere cu 33 208 mii LEI faţă de anul 2017.

Componentă importantă a culturii organizaţionale a Grupului CEZ în România, proiectele noastre de responsabilitate 
socială ne-au adus cinste și în 2018, atât pe plan local cât și internaţional. În 2018, ne-am bucurat să culegem laurii 
recunoașterii importanţei proiectelor noastre în cadrul galelor Romanian CSR Awards 2018 (categoria „Parteneriat 
Intersectorial” – proiect Niciodată singur), Gala Romanian PR Awards 2018, categoria Sport&Entertainment (Argint 
pentru campania Ai genă de maratonist – conceptul ediţiei 6 a Maratonului Olteniei) și SABRE Awards EMEA 
2018, unde campania “The Blood Hit” a câştigat Certificatul de excelenţă IN2 SABRE.

Anul 2018 ne-a dăruit totodată cel mai important vot de încredere din partea clienţilor noștri, Grupul CEZ în România 
fiind votat Brandul Anului în Energie, în cadrul Galei Romanian Energy Awards 2018.

Seria de distincţii care au atestat nivelul de profesionalism al angajaţilor Grupului a inclus și premiile obţinute de 
specialiștii Distribuţie Oltenia la etapa naţională a Trofeului Electricianului 2018. De asemenea, anul trecut ne-am 
mândrit cu titlul de True Leader obţinut de una dintre companiile care se ocupă de cel mai mare parc eolian de pe 
uscat din Europa, Ovidiu Development.

Toate momentele cheie ale anului 2018 pot fi lecturate în detaliu în paginile care urmează. 

Vă mulţumim că ne sunteţi alături și că ne determinaţi să devenim mai buni pe zi ce trece. 

Cu stimă, 
Ondrej Safar,
Country Manager
Preşedinte al Directoratului 
CEZ România
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Libuše Jurečková (n. 1963), Director Financiar, Grupul CEZ în România

A obţinut titlul de doctor în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Tehnice din Ostrava,
Republica Cehă.

Cu o experienţă de 25 de ani în companii de renume din sectorul tehnic și telecomunicaţii, aria sa de expertiză
se extinde în domenii precum leadership în Financiar & Controlling, managementul lanţului de furnizare,
dezvoltarea managementului general și a resurselor umane, strategie, conformitate, fuziuni, achiziţii și integrare, 
mangementul riscului.

În perioada 2016 - 2017 a fost Director Financiar al filialei companiei Vodafone din Republica Cehă, având ca 
activitate principală creșterea cotei de piaţă a companiei de telecomunicaţii.

În februarie 2018, s-a alăturat Grupului CEZ în România în calitate de Director Financiar.
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Principalele autorităţi de reglementare din sectorul energetic sunt: Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 
(ANRSC), Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Ministerul Economiei, 
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Ministerul Energiei și Consiliul Concurenţei.

Anul 2018 a fost caracterizat de modificări legislative (Legea 167/2018, Legea 184/2018, OUG 114/2018) 
care au impus actualizarea cadrului de reglementare necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice 
şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor, precum şi 
implementării și monitorizării măsurilor de eficienţă energetică. 

Parlamentul Uniunii Europene împreună cu Comisia Europeană au continuat procesul de analiză, discuţii și 
aprobare a documentelor din noul pachet legislativ european „CLEAN ENERGY FOR ALL EUROPEANS” care 
vizează eficienţa energetică, energia din surse regenerabile, organizarea pieţei energiei electrice, securitatea 
aprovizionării cu energie electrică, precum și reguli de guvernanţă pentru Uniunea energetică. În plus, Comisia 
propune o nouă cale de urmat pentru proiectarea ecologică, precum și o strategie pentru o mobilitate integrată și 
automatizată.

Anul 2018 a însemnat o abordare coordonată la nivelul Uniunii Europene pentru a asigura un impact cu adevărat 
continental în lupta împotriva schimbărilor climatice, reducerea dependenţei UE de importurile de combustibili 
fosili și pentru a ajuta gospodăriile să-și genereze propria energie ecologică. Un aspect esenţial al noilor prevederi 
legislative incluse în Clean Energy Package, îl reprezintă consolidarea drepturilor consumatorilor. Aceștia pot 
avea acces la date obiective şi transparente privind consumul lor de gaze naturale şi energie electrică, privind 
aprovizionarea, preţurile asociate şi costurile serviciului, astfel încât să poată deveni consumatori activi.

În România, potrivit cadrului legislativ în vigoare, tranzacţiile cu energie electrică se desfășoară transparent, public, 
centralizat şi nediscriminatoriu pe pieţele centralizate: PZU - piaţa pentru ziua următoare, PI - piaţa intrazilnică; noul 
cadru organizat pentru tranzacţionarea în regim concurenţial a contractelor bilaterale de energie electrică prin 
licitaţie extinsă (PCCB - LE), prin negociere continuă (PCCB - NC) şi prin contracte de procesare (PCCB - PC), PC 
- OTC - piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică, PMC - piaţa de 
energie electrică pentru clienţii finali mari şi PCSU – piaţa centralizată pentru serviciul universal.

Și în anul 2018, în segmentul producerii energiei electrice din surse regenerabile a avut loc stagnarea creșterii 
capacităţilor instalate în centrale regenerabile, ponderea acestora în energia livrată în sistem din grupuri regenerabile 
reprezentând: 0,09% biomasă, 10,70% eolian, 1,31% solar și 29,06% hidro).

Cota de certificate verzi aferente consumatorului final de energie electrică și impactul valoric au fost stabilite pentru 
anul 2018 prin Ordinul ANRE nr.158/2018 astfel: pentru perioada ianuarie - iulie, 0,346 CV/ MWh respectiv
10,19 EURO/ MWh, pentru perioada august - decembrie, 0,425 CV/ MWh respectiv 12,50 EURO/ MWh; pe media 
anului 2018 impactul a fost stabilit la 11,25 EURO/ MWh. În continuare schema de sprijin nu permite absorbţia 
tuturor certificatelor verzi emise de producătorii RES. În consecinţă și în anul 2018, certificatele verzi
s-au tranzacţionat  la valoarea minimă legală stabilită prin OUG nr. 24/2017. 

Suplimentar, în anul 2018 s-a menţinut impactul exceptării unor consumatori mari energointensivi de la obligaţia de 
achiziţie CV, fenomen care a creat o presiune suplimentară pe costul CV plătit de către ceilalţi consumatori.

Autoritatea Naţională de Reglemementare în Domeniul Energiei (ANRE) a pus pe o poziţie prioritară protecţia 
consumatorilor și accesibilitatea acestora la serviciile de furnizare și distribuţie a energiei electrice. Au fost aprobate 
contracte cadru de furnizare a energiei electrice pentru clienţii beneficiari ai serviciului universal și un formular unic 
de factură la nivelul întregii ţări, standarde de performanţă pentru serviciile de distribuţie și furnizare care prevăd 
compensaţii oferite clienţilor și a fost aprobată procedura de investigare și soluţionare a plângerilor cu prevederi 
stricte pentru furnizori și operatorii de reţea.
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Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice a eliminat limita de reducere 
procentuală a tarifelor, limitând în continuare doar creșterea acestora.

Criteriile de recunoaștere a investiţiilor în tarifele de distribuţie au devenit mai restrictive.

Principalele modificări aduse cadrului de reglementare (legislaţie secundară) în anul 2018 sunt:

■  Aferente activităţii de distribuţie a energiei electrice: 
▪  Ordinul 34/14.02.2018 pentru modificarea și completarea Procedurii privind elaborarea și aprobarea 
programelor de investiţii ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, 
aprobate prin Ordinul nr. 8/2016;
▪  Ordinul 168/17.09.2018 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor 
pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii de distribuţie concesionari începând cu 
data de 1 ianuarie 2019;
▪  Ordinul 169/18.09.2018 de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a 
energiei electrice;
▪  Ordinul 177/10.10.2018 de aprobare a condiţiilor cadru pentru realizarea calendarului de implementare a 
sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional;
▪  Ordinul 200/14.12.2018 de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi 
a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Distribuţie Energie Oltenia S.A., valabile de la
1 ianuarie 2019.

■  Aferente activităţii de furnizare a energiei electrice și gaze naturale:
▪  Ordinul 26/31.01.2018 de aprobare a Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării 
furnizorilor de ultimă instanţă și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice;
▪  Ordinul 156/19.07.2018 pentru modificarea ordinelor privind stabilirea venitului unitar și aprobarea preţurilor 
pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale;
▪  Ordinul 174/26.09.2018 de aprobare a Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor 
naturale;
▪  Ordinul 189/07.11.2018 privind obligaţia de informare a clienţilor finali prin intermediul interfeţei informatice 
“Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice”;
▪  Ordinul 205/14.12.2018 de aprobare a Metodologiei de monitorizare a pieţei de energie electrică pentru 
clienţii finali deserviţi de furnizorii de ultimă instanţă.

■  Aferente producerii de energie electrică din surse regenerabile: 
▪  Ordinul 157/27.07.2018 de aprobare a Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de 
certificate verzi;
▪  Ordinul 163/29.08.2018 privind modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin 
Ordinul nr. 4/2015;
▪  Ordinul 164/29.08.2018 privind regulile de înregistrare în Registrul certificatelor verzi a certificatelor verzi 
consumate pentru îndeplinirea de către operatorii economici a obligaţiei de achiziţie de certificate verzi pentru 
anul de analiză 2018;
▪  Ordinul 178/24.10.2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului organizare și funcţionare a pieţei 
de certificate verzi, aprobat prin Ordinul nr. 77/2017;
▪  Ordinul 226/28.12.2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produsă 
în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând 
prosumatorilor.
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Furnizarea energiei electrice şi relaţia cu clienţii

■  În anul 2018 s-au implementat soluţii digitale pentru îmbunătăţirea experienţei clienţilor:
▪  My CEZ (Cont Online) – Toate detaliile despre contractul de energie și/ sau gaze naturale, istoric facturi, 
plăţi, înregistrare index, noi oferte și alte informaţii utile; 
▪  My CEZ KIOSK – Prin intermediul acestui dispozitiv clientul are acces la situaţia facturilor, a plăţilor, poate 
transmite indexul autocit la energie/ gaze, să vadă informaţii despre contract și să depună o petiţie;
▪  IVR Dinamic – Acest serviciu oferă acces la informaţii despre sold, facturi, plăţi, situaţia contului, istoric 
consum, înregistrarea unui deranjament, fără a mai intra în legatură cu un operator;
▪  Programare Online pentru Centrele de Relaţii cu Clienţii – Sistem de rezervare online prin care îţi alegi 
ziua și ora când dorești să mergi în Centrele de Relaţii cu Clienţii CEZ din reședinţele de judeţ din Argeș, Dolj, 
Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman și Vâlcea.

■  De-a lungul anului 2018, CEZ Vânzare a susţinut dezvoltarea companiilor românești din diferite industrii, prin 
organizarea unor campanii dedicate, dovedind astfel că înţelege și se adaptează cu ușurinţă nevoilor diferite ale 
consumatorilor;
■  Pentru târgurile din domeniu au fost pregătite oferte speciale de energie și gaze naturale, clienţii având la 
dispoziţie o echipă de experţi care le-a oferit asistenţă specializată și soluţii de eficienţă energetică;
■  În luna mai, CEZ Vânzare a lansat un produs nou de energie electrică, CEZ Confort, care include servicii adiţionale 
de asistenţă tehnică de urgenţă pentru avariile neprevăzute care pot apărea în interiorul locuinţei; 
■  CEZ Vânzare a lansat în 2018, primul magazin online de pe piaţa de energie din România - CEZ Shop, destinat 
clienţilor actuali, dar și publicului larg.
■  Acesta a fost creat ca un serviciu de loializare pentru clienţii CEZ Vânzare, din dorinţa de a le oferi soluţii complete 
pentru acasă, respectiv produse și servicii complementare ofertei de energie electrică sau gaze naturale, la preţuri 
competitive. Prin lansarea magazinului online, CEZ Vânzare a mai făcut un pas în poziţionarea sa ca furnizor de 
servicii complete pentru casă, permiţând accesul consumatorilor, la produse și servicii noi, care să le ușureze 
activităţile de zi cu zi.

Producţia energiei electrice

■  În 2018, turbinele din Parcul Eolian CEZ au produs un total de 1.124 GWh, Grupul CEZ în România fiind cel mai 
mare producător privat de energie regenerabilă din ţară;
■  În luna februarie 2018, parcul eolian CEZ a produs cea mai mare cantitate de energie electrică brută din restul 
anului, de 145 905 MWh.

Distribuţia energiei electrice

■  În anul 2018, operatorul de distribuţie Distribuţie Oltenia a construit prima staţie de transformare de tip Greenfield 
în zona industrială de est a Craiovei (staţia 110/ 20 kV Craiova ZIEC); 
■  În luna aprilie 2018, s-a făcut trecerea la 20 kV a reţelelor electrice de 6 kV din oraşul Craiova și localitatea Podari;
■  În august 2018, au fost finalizate lucrările de integrare în SCADA a staţiilor de transformare 110/ 20 kV: Azot, 
Măgura, Olt, Sybetra, Vedea, Viișoara;
■  Totodată, pe parcursul anului 2018 au fost efectuate lucrări de modernizare în posturi de transformare şi montare 
transformator nou în vederea reducerii CPT-ului tehnic, în judeţele Vâlcea, Dolj, Gorj, Argeş, Olt şi Mehedinţi;
■  De asemenea, au fost efectuate lucrări de modernizare LEA de joasă tensiune, branșamente și lucrări de 
modernizare branșamente în vederea reducerii CPT-ului nontehnic.
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Noutăţi în echipa de management la nivelul
Grupului CEZ în România

■  Începând cu data de 01 august 2018, dl. Ondrej Safar preia conducerea afacerilor CEZ din România, în calitate de 
Manager de ţară și Președintele Directoratului CEZ România.

Recunoaștere din partea comunităţii
■  În luna martie 2018, în cadrul Galei Romanian CSR Awards 2018, Grupul CEZ în România a fost premiat pentru a 
doua oară consecutiv la categoria „Parteneriat Intersectorial” pentru implicarea în proiectul Niciodată Singur, derulat 
de Asociaţia Niciodată Singur – Prietenii Vârstinicilor la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Găvana din Piteşti;
■  Luna mai a adus o nouă recunoaştere internaţională a unui proiect derulat de Grupul CEZ în România, în cadrul 
SABRE Awards EMEA 2018, unde campania “The blood hit” a câştigat Certficatul de excelenţă IN2 SABRE;
■  Tot în luna mai, Grupul CEZ în România a fost desemnat Brandul Anului în Energie, în cadrul Galei Romanian 
Energy Awards 2018;
■  Operatorul Distribuţie Oltenia a continuat şirul victoriilor în luna iulie când participarea la etapa naţională a Trofeului 
Electricianului 2018 s-a finalizat cu obţinerea locurilor I la specialităţile Electrician reţele de distribuţie de medie şi 
joasă tensiune, Electrician Exploatare Staţii 110 kV, precum și Premiul pentru siguranţă în muncă;
■  În octombrie, producătorul de energie Ovidiu Development a fost desemnat True Leader de către ICAP România;
■  Luna noiembrie a anului 2018 a marcat momentul unui nou premiu dedicat Grupului, campania de promovarea a 
Maratonului Olteniei ediţia a VI a, „Ai genă de maratonist?” fiind considerată demnă de Argint la Gala Romanian PR 
Award 2018, categoria Sport & Entertainment;
■  De asemenea, Distribuţie Energie Oltenia a primit şi în anul 2018 Trofeul de excelenţă din partea Camerei de 
Comerţ şi Industrie Dolj, precum și locul I la categoria “Întreprinderi mari”;
■  Totodată, Camerele de comerţ și Industrie Argeș și Gorj i-au oferit Diplomă de excelenţă companiei Distribuţie 
Energie Oltenia;
■  CEZ Vânzare a fost premiată cu locul I la categoria “Întreprinderi mari”, grupa Comercializarea energiei electrice și 
Premiul de excelenţă, de către Registrul Comerţului Dolj.



17

Grupul CEZ în România                    Raport anual 2018



18

Grupul CEZ în România                    Raport anual 2018

La sfârșitul anului 2018 structura acţionariatului în societăţile Grupului CEZ în România se prezintă după
cum urmează:

CEZ a.s. CEZ
Holdings BV

CEZ România 
SA

CEZ
KORPORATNI 
SLUZBY SRO.

Tomis Team 
SA

CEZ New
Energy
Investments 
BV

Distribuţie 
Energie
Oltenia SA

99,99999861% 0,00000139%

CEZ
Vânzare SA

99,99999861% 0,00000139%

CEZ
România SA

99,9995% 0,0005%

CEZ Trade 
România SRL

99,99375% 0,00625%

Tomis Team
SA

99,999999% 0,000001%

Ovidiu
Development 
SRL

99,98% 0,02%

MW Team 
Invest SRL

100%

TMK
Hydroenergy 
Power SRL

100%

CEZ ESCO 
România SA

0,025% 99,975%
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TMK Hydroenergy Power a generat în 2018 o producţie totală de 69 GWh, mai mare cu 14 GWh decât în 2017 
datorită, în principal, sezonului mai bogat în precipitaţii.
Producţia înregistrată în anul 2018 de către parcul eolian CEZ a fost de 1.124 GWh, mai mică decât în anul 2017 cu 
218 GWh, scădere datorată condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Vânzarea de energie electrică către consumatorii finali a crescut în 2018 cu 4,0% faţă de anul anterior datorită, în 
principal, unui consum de energie mai mare. Numărul locurilor de consum a înregistrat o uşoară scădere cu 0,42% 
faţă de anul 2017.

Pierderile în reţelele de distribuţie Distribuţie Energie Oltenia au scăzut în anul 2018 faţă de 2017 cu 5,6%, ca urmare 
a implementării unor seturi de măsuri ce au avut drept scop acest lucru.

Nota: UM = GWh

2017 2018 indice 2018/2017 (%)

Energie electrică procurată:    

Producţie de energie electrică (brută)  1 378  1 174                                      85.1 

Consum propriu, inclusiv depășirea   0   0     - 

Furnizări de energie electrică   0   0     - 

Achiziţii pentru distribuţie și vânzări  5 221  5 190                                      99.4 

Total energie procurată:  6 599  6 364                                      96.4 

Energie electrică utilizată:      

Vânzări clienţilor finali  3 290  3 423   104.0 

din care: vânzări clienţilor finali din
Grupul CEZ în România, inclusiv vânzari pentru pierderi

  0   0     - 

vânzari pe pieţe engros (net)  2 391  2 074                                      86.7 

vânzări în afara Grupului CEZ în România  2 399  2 077                                      86.6 

achiziţii în afara Grupului CEZ în România   7   3                                      43.0 

Pierderi în reţele   918   866                                      94.4 

Total energie electrică utilizată:  6 599  6 364                                      96.4 
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Piaţa energiei electrice a fost 100% liberă şi fără preţuri reglementate, orice client putând să-și aleagă un furnizor 
concurenţial. Totodată, separarea pe activităţi a companiilor, din domeniul de distribuţie - furnizare energie electrică, 
a fost realizată pe deplin: la sfârșitul anului 2018, gradul de deschidere al pieţei era de 78% conform ANRE deşi în 
cursul anului se ajunsese și la 85%.
Nu toţi consumatorii au utilizat dreptul lor de eligibilitate, iar la finalul anului, prin OUG nr. 114/2018, ANRE a 
reintrodus preţuri reglementate pentru consumatorii casnici alimentati prin FUI (furnizor de ultimă instanţă) şi pentru 
câţiva producători, începând cu 01 aprilie 2019 până la 31 decembrie 2021.

Puterea disponibilă în energie regenerabilă a scăzut conform datelor Transelectrica la: 3 008,26 MW în eolian,
1 319,58 MW în centrale solare și 6 389,69 MW în hidrocentrale, din care 600 MW instalaţi în parcul eolian CEZ și 
22 MW în TMK Hydroenergy Power de către Grupul CEZ în România. 

Hidroelectrica a rămas cel mai mare producător din România cu o cotă de piaţă de 29,02%, urmată de
Complexul Energetic Oltenia și Nuclearelectrica cu cote de piaţă de 21,98%, respectiv 17,91%, Tomis Team și
Ovidiu Development înregistrând cote de piaţă de 1,08% și respectiv 0,81%.

CEZ Trade România păstrează rolul de suport în tranzacţionarea de energie electrică şi gaze pentru CEZ a.s. 
și are contracte de servicii de tranzacţionare a energiei electrice şi a certificatelor verzi cu Tomis Team, Ovidiu 
Development și TMK Hydroenergy Power. 
De asemenea, CEZ Trade România organizează PRE-ul (parte responsabilă cu echilibrarea) din care face parte
CEZ a.s. și oferă suport pe piaţa de echilibrare pentru Tomis Team, Ovidiu Development și TMK Hydroenergy Power.

În anul 2018, la nivel de ţară,
conform rapoartelor ANRE: Consumul intern

a crescut cu

Exportul de energie
al României a scăzut cu

Importul de energie
al României a scăzut cu

Producţia de energie 
electrică a crescut cu

structura producţiei fiind: din cărbune

din nuclear

din hidro

din hidrocarburi

a fost produs de centralele eoliene

solar

din alte surse

2,14%
faţă de 2017

16,34%
la 5,48 TWh

19,73%
la 2,93 TWh

24,22%
17,91%
29,06%
16,64%
10,70%

1,31%
0,15%

1,06%
la 58,81 TWh 
energie livrată
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a) Tranzacţionarea de energie electrică

După doi ani consecutivi, anii 2017 – 2018, au fost extrem de agitaţi în domeniul furnizării şi tranzacţionării energiei 
electrice, numărul deţinătorilor de licenţe de furnizare activi scăzând la 94 din care 31 sunt activi doar în piaţa angro, 
iar 63 sunt activi și pe piaţa cu amănuntul. 

ANRE a desemnat 5 furnizori de ultimă instanţă obligaţi unde CEZ Vânzare are o cotă de piaţă de 13,42%, şi 11 
furnizori de ultimă instanţă opţionali. Pe partea de producţie, pe website-ul ANRE se raportează 855 licenţe de 
producţie acordate unui număr de 122 de societăţi, în creştere faţă de anul 2017.

Preţul mediu al energiei tranzacţionate pe PZU – Piaţa pentru Ziua Următoare (care funcţionează cuplată cu pieţele 
din Ungaria, Cehia şi Slovacia) în 2018 a fost de 216,16 LEI/ MWh, înregistrând o scădere de 1,72% faţă de 2017 şi 
având o cotă de piaţă în scădere la 42,2% din consumul intern. 
Pe pieţele centralizate operate de OPCOM s-au tranzacţionat 67 TWh din care pe PC - OTC, 28,99 TWh cu o cotă 
de piaţă în creştere la 52%. Piaţa de echilibrare are o cotă de piaţă de aproximativ 5,8%, iar Piaţa Intrazilnică se 
menţine la 0,3% cotă de piaţă.

În 2018, numărul total de certificate verzi emise a scăzut la 17 177 643 de la 20 177 614 în 2017 (7 684 616 din 
energie eoliană, 6 325 095 din energie solară, 2 363 497 din hidro și restul din biomasă).
1 058 434 de certificate verzi au fost emise pentru Tomis Team, 736 228 pentru Ovidiu Development și 141 110  
pentru TMK Hydroenergy Power, care au fost  tranzacţionate în piaţă prin contracte bilaterale şi pe Piaţa Spot prin 
OPCOM de către CEZ Trade România, Grupul CEZ în România având o cotă de piaţă de 11,23% din certificatele 
verzi emise în 2018. La sfârșitul anului 2018, stocul Grupului CEZ în România era de 2 556 100 reuşind performanţa 
de a nu avea nici un certificat verde expirat. 

CEZ Trade România, parte a Grupului CEZ, este o companie mică cu 4 angajaţi: Director General, Director 
Marketing, un economist şi un specialist prognoză meteo.

Principalele activităţi ale CEZ Trade România au fost: oferirea de suport pentru activitatea de trading a CEZ a.s. pe 
piaţa din România, și prestarea de servicii de tranzacţionare a energiei electrice pe piaţa en gross pentru
Tomis Team, Ovidiu Development și TMK Hydroenergy Power, precum și tradingul de gaze naturale, tranzacţionarea 
certificatelor verzi în numele Tomis Team, Ovidiu Development și TMK Hydroenergy Power şi realizarea prognozelor 
de producţie de energie electrică pentru parcul eolian. 

În anul 2010, CEZ Trade România a fost certificat ISO 9001: 2008, necesar pentru obţinerea şi menţinerea licenţei 
de furnizare a gazului natural, compania fiind recertificată în 2018.
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b) Vânzarea de energie electrică 

Conform metodologiei în vigoare, tarifele pentru energia electrică livrată clienţilor casnici şi clienţilor noncasici 
care beneficiază de serviciul universal, sunt calculate pe baza principiului costurilor reglementate şi a unui profit 
reglementat. Începând cu 01.07.2018, în conformitate cu prevederile Regulamentului de selecţie concurenţială în 
vederea desemnării Furnizorilor de Ultimă Instanţă au fost desemnaţi Furnizorii de Ultimă Instanţă obligaţi pentru 
fiecare zonă de reţea, cu valabilitate până la 30.06.2022, respectiv cei opţionali, cu valabilitate până la 30.06.2019. 

Începând cu 01 iulie 2013, clienţilor casnici care nu au uzat de eligibilitate, li se aplică un nou tarif pentru energia 
electrică activă, denumit Componentă de Piaţă Concurenţială (CPC), corelat cu gradul de eliminare a tarifelor 
reglementate. 
Începând cu 1 ianuarie 2018, a fost eliminată componenta reglementată aplicându-se tariful CPC aprobat de ANRE, 
pentru fiecare FUI obligat, în procent de 100%. 
Tariful CPC aprobat de ANRE începând cu 1 ianuarie 2018 a fost valabil până la 30.06.2018.

Începând cu 01.07.2018, în conformitate cu Metodologia de stabilire a modului de calcul și a condiţiilor de avizare 
a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi și furnizorii de ultimă instanţă opţionali clienţilor finali, 
Furnizorii de Ultimă Instanţă obligaţi și cei opţionali aplică în facturile clienţilor finali din portofoliul propriu, preţurile 
finale avizate de ANRE pentru fiecare zonă de reţea și perioadă de aplicare, astfel: 
■  Furnizorii de Ultimă Instanţă Obligaţi aplică preţul pentru serviciul universal clienţilor casnici și noncasnici care 
beneficiază de Serviciul Universal și, în baza înmulţirii acestuia cu un coeficient de majorare, preţul pentru clienţii 
inactivi, clienţilor finali noncasnici care nu au uzat de eligibilitate și nu îndeplinesc sau nu au solicitat să beneficieze 
de Serviciul Universal; 
■  Furnizorii de Ultimă Instanţă Opţionali aplică preţul pentru serviciul universal clienţilor finali care beneficiază de 
Serviciul Universal, calculat prin aplicarea unui discount asupra preţului pentru SU aplicat de FUI obligat. Totodată, 
Furnizorii de Ultimă Instanţă obligaţi determină și aplică preţul de ultimă instanţă clienţilor finali noncasnici preluaţi în 
Regim de Ultimă Instanţă, în condiţiile prevăzute de Metodologia aprobată.

Tarifele reglementate pentru clienţii noncasnici, au fost eliminate începând cu 01 ianuarie 2014.

Tariful Componentă de Piaţă Concurenţială se aplică, începând cu 01 ianuarie 2014 și până la 30.06.2018,
şi clienţilor finali noncasnici care beneficiază de serviciul universal, pentru întreg consumul de energie
electrică realizat.

Începând cu 01.07.2018 se aplică preţuri pentru Serviciul Universal și pentru clienţi inactivi, aprobate de ANRE prin 
Avize pentru fiecare FUI în parte, cu valabilitate de un an. 

Cota de piaţă a CEZ Vânzare SA pe piaţa retail este de aproximativ 6,84% din consumul final. 

La sfârşitul anului 2018, CEZ Vânzare SA furniza energie electrică la un număr de 1 394 880 locuri de consum 
(scădere cu 0,42% faţă de 2017), din care 471 624 locuri de consum la clienţi eligibili (creştere cu 350% faţă de 
2017), 857 locuri de consum la clienţi noncasnici care beneficiază de serviciul universal, 6 175 locuri de consum la 
clienţi noncasnici care nu au uzat de dreptul de eligibilitate şi nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal şi 
916 224 locuri de consum la clienţii casnici în regim reglementat (scădere cu
29% faţă de 2017).
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Conform împărţirii pe niveluri de tensiune avem următoarele date: 20 locuri de consum pe înaltă tensiune (creștere 
cu 43% faţă de 2017), 2 846 locuri de consum pe medie tensiune (creștere cu 5% faţă de 2017) şi 1 392 014 locuri 
de consum pe joasă tensiune (scădere cu 0,44% faţă de 2017); 85 394 agenţi economici (creștere cu 2% faţă de 
2017), 390 823 consumatori casnici în regim de Serviciu Universal în zona urbană (scădere cu 31,89% faţă de 2017), 
525 401 consumatori casnici în regim de Serviciu Universal în zona rurală (scădere cu 26,46% faţă de 2017) și
393 262 consumatori casnici eligibili. 

În 2018, CEZ Vânzare SA a vândut 3 423 379 MWh la clienţi finali, din care 40,47% la clienţi casnici, 0,33% la 
clienţi noncasnici care beneficiază de serviciul universal, 0,94% la clienţi noncasnici care nu au uzat de dreptul de 
eligibilitate şi nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal şi 58,26% la clienţi eligibili, din care 497 740 MWh la 
clienţi din afara zonei de distribuţie Distribuţie Energie Oltenia SA. 

Structura energiei electrice 
furnizată pe niveluri de tensiune 
este următoarea:

Înaltă tensiune

Medie tensiune

Joasă tensiune

scădere cu

creștere cu

creștere cu

faţă de 2017

faţă de 2017

faţă de 2017

114 796 MWh

672 201 MWh

2 636 381 MWh

43,62%

27,71%

2,97%
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c) Distribuţia și vânzarea de energie electrică  

În anul 2018, un volum de 10 084 GWh de energie electrică a circulat în reţeaua de distribuţie a Distribuţie Energie 
Oltenia SA, comparativ cu anul 2017, când au circulat 9 382 GWh. Un vârf de sarcină maximă de 1,8 GWh a fost 
înregistrat în data de 14 Martie, la ora 11:00 AM. 

Graficul cu vârfurile de sarcină maximă în reţeaua de distribuţie a Distribuţie Energie Oltenia SA
(max. MWh/săptămână): 

 
În anul 2018, funcţionarea reţelei de distribuţie, în condiţii optime, a fost afectată în mare parte de fenomene 
meteorologice deosebite. Numărul evenimentelor accidentale înregistrate în reţea au scăzut, comparativ cu anul 
2017, pentru condiţii meteo normale. 

Energia distribuită în anul 2018 a crescut la 6,83 TWh, de la 6,65 TWh în 2017 (creștere de +2,66%.). În perioada 
analizată s-au înregistrat variaţii de energie distribuită pe nivelurile de tensiune ÎT, MT și JT astfel: la ÎT s-a înregistrat 
o creștere de +8,97%, la MT o scădere de -1,12%, iar la JT o creștere de +1,53%. 

Modificări semnificative în cantitatea de energie distribuită sunt la ÎT pentru: Oltchim +4% (+6.03 GWh), RAAN -1% 
(-0.11 GWh), Pirelli +18% (+48.03 GWh), CFR -7% (-9.56 GWh). La MT: SNLO Drobeta Turnu Severin -18% (-3.15 
GWh), SNLO Târgu Jiu -7% (-15.81 GWh), OMV Petrom Târgu Jiu -11% (-2.77 GWh), CE Turceni -21% (-31.58 GWh). 

În anul 2018, Distribuţie Energie Oltenia SA s-a concentrat să îndeplinească planul de investiţii aprobat de ANRE 
pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor de distribuţie.  

În principal, investiţiile au fost în reţeaua de JT (63,14%) şi în reţeaua de MT (28,68%). 

Obiectivele pe 2018 privind îmbunătăţirea exploatării şi activităţii de dispecerat, îmbunătăţirea indicatorilor de 
continuitate (SAIFI şi SAIDI) şi îmbunătăţirea citirii contorilor au fost atinse. 
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d) Tarife specifice de distribuţie  

e) Descrierea pieţei de energie  
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Principalii participanţi pe piaţa en-gros de energie electrică sunt: Producătorii, Furnizorii, Distribuitorii, Operatorul de 
Transport şi de Sistem (CN Transelectrica SA), Operatorul de Piaţă (OPCOM).  

Piaţa de energie electrică din România se compune din următoarele pieţe specifice:  

■ Piaţa Contractelor Bilaterale - în care titularii de licenţă sunt liberi să se angajeze în tranzacţii bilaterale cu 
energie electrică;  
■ Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) este o piaţă centralizată în care se încheie în fiecare zi de 
tranzacţionare, tranzacţii cu energie electrică pentru fiecare interval de tranzacţionare al zilei de livrare 
corespunzătoare, pe baza ofertelor transmise de participanţii la PZU; este o piaţă centralizată, voluntară, 
administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică OPCOM;  
■ Piaţa de Echilibrare (PE) este o piaţă centralizată obligatorie pentru producătorii de energie electrică unde 
Operatorul de Transport şi Sistem cumpără şi/sau vinde energie electrică activă de la/ către participanţii la 
piaţă care sunt deţinători de unităţi/ consumuri dispecerizabile, în scopul compensării abaterilor de la valorile 
programate ale producţiei şi consumului de energie electrică;  
■ Piaţa Serviciilor de Sistem Tehnologice - este o piaţă centralizată care foloseşte mecanisme de piaţă - 
licitaţii pe perioade determinate şi/ sau contracte bilaterale – pentru asigurarea unei cantităţi suficiente de 
servicii de sistem tehnologice, fiind disponibilă pentru Operatorul de Transport şi de Sistem;  
■ Piaţa Centralizată pentru Alocarea Capacităţilor de Interconexiune Internaţională este o piaţă voluntară 
organizată de OTS; alocarea se realizează prin licitaţii implicite, distinct pentru importuri realizate prin contracte, 
pe perioade de până la un an şi prin tranzacţii pe PZU;  
■ Piaţa Certificatelor Verzi - piaţă centralizată organizată d
e către OPCOM pentru tranzacţionarea certificatelor verzi, în scopul promovării energiei electrice produse din 
surse regenerabile;  
■ Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale, atribuite prin licitaţie publică, este o piaţă voluntară, organizată 
de Operatorul Pieţei de Energie Electrică, în cadrul căreia se desfăşoară tranzacţii de contracte cu livrare fizică 
de energie electrică între participanţii la piaţă, în baza unor reguli specifice. Începând cu 2007, OPCOM a 
organizat şi o nouă platformă PCCB - NC (contracte la termen); 
■ Piaţa Intra - Zilnică de Energie Electrică (PI) - începând cu 2011, OPCOM a organizat o nouă platformă 
ca o componentă a pieţei en-gros de energie electrică pe care se realizează tranzacţii orare ferme cu energie 
electrică activă, cu livrare în ziua următoare zilei de tranzacţionare.
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Venituri, cheltuieli și profit  

Grupul CEZ în România a înregistrat în anul 2018 un profit înainte de deducerea dobânzilor, impozitelor, deprecierii 
și amortizării (EBITDA) de 395 908 mii LEI, în creștere cu 33 208 mii LEI faţă de anul 2017, creștere datorată în 
principal din recuperarea unor costuri cu achiziţia de energie din anul anterior.

Grupul CEZ în România a încheiat anul 2018 cu rezultate mai slabe faţă de anul anterior la nivelul profitului net, 
înregistrând o scădere de 471 534 mii LEI faţă de 2017, scădere datorată în principal activităţii de producţie de 
energie eoliană (anul 2017 a fost afectat în sens pozitiv de reevaluarea imobilizărilor corporale și financiare). 

*vânzări către consumatorii finali

Unitate 2017 2018

Indice
2018/
2017

Putere instalată MW 622 622 100%

Energia electrică distribuită clienţilor finali GWh 6 649 6 826 103%

Vânzări electricitate * GWh 3 290 3 423 104%

Profit din activitatea energetică mii LEI 708 721 777 881 110%

Alte venituri de exploatare mii LEI 118 460 115 989 98%

Alte cheltuieli de exploatare (fără amortizare) mii LEI 464 480 497 962 107%

EBITDA mii LEI 362 701 395 908 109%

EBIT mii LEI 375 200 -107 490 N/A

Profit net mii LEI 421 249 -50 286 N/A

Capital propriu (inclusiv cotele de participare minoritare) mii LEI 5 477 074 5 443 864 99%

Cheltuieli de investiţii (CAPEX) - toate sursele mii LEI 262 407 283 513 108%

Numărul de angajaţi la sfârșitul perioadei Persoane 1 821 1 846 101%
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Structura activelor

Structura pasivelor

La data de 31 decembrie 2018 a avut loc reevaluarea terenurilor, clădirilor și echipamentelor aparţinând societăţilor 
Distribuţie Energie Oltenia SA și TMK Hydroenergy Power SRL.  

Reevaluarea a fost efectuată de către un expert evaluator, în conformitate cu OMF nr. 1802/2014 și standardele 
naţionale emise de ANEVAR.   

Unitate 2017 2018

Imobilizări corporale și necorporale mii LEI 5 780 265 5 569 950

Imobilizări financiare mii LEI 463 542 439 275

Active circulante mii LEI 745 082 960 717

Cheltuieli în avans mii LEI 15 187 15 183

Total mii LEI 7 004 076 6 985 125

Unitate 2017 2018

Capital propriu mii LEI 5 477 074 5 432 589

Datorii mii LEI 845 069 809 829

Provizioane mii LEI 266 238 314 748

Venituri în avans mii LEI 415 695 427 959

Total mii LEI 7 004 076 6 985 125
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Distribuţie Energie Oltenia SA, (fosta CEZ Distribuţie SA), (“Societatea”) este o societate pe acţiuni, administrată în 
sistem dualist, rezultată din divizarea SC DFEE Electrica Oltenia SA, cu sediul social în Municipiul Craiova, str. Calea 
Severinului, nr. 97, judeţul Dolj, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 16/148/2002, cod unic de 
înregistrare 14491102. 

Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 24.11.2016 a fost aprobată schimbarea 
denumirii Societăţii din CEZ Distribuţie SA în Distribuţie Energie Oltenia SA, modificarea fiind înregistrată la Registrul 
Comerţului în data de 03.01.2017. 

Activitatea Societăţii este reglementată de Autoritatea Naţională de Reglementarea Domeniul Energetic (ANRE). 
Preţul de achiziţie, plătit către producătorii/ furnizorii de energie electrică aflaţi în proprietatea Statului, pentru energia 
electrică primită din Sistemul Naţional de Energie Electrică, cât şi tarifele pentru prestarea serviciului de distribuţie a 
energiei electrice, nu sunt în totalitate influenţate de deciziile Societăţii, fiind reglementate de către ANRE.  

Începând cu data de 1 aprilie 2013, achiziţia de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic 
se face pe piaţa liberă de energie. 

Începând cu data de 1 aprilie 2011, Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor a adoptat implementarea sistemului 
dualist de administrare a Societăţii.  

Ca filială a CEZ a.s., Societatea este consolidată în CEZ a.s. începând cu 1 Octombrie 2005. Începând cu
1 aprilie 2018, acţionarul CEZ Poland B.V. şi-a schimbat denumirea în CEZ Holdings B.V. 

Structura acţionariatului la 31 decembrie 2018, respectiv 31 decembrie 2017 este următoarea: 

CEZ a.s. este o societate comercială înregistrată, care funcţionează conform legislaţiei în vigoare din Cehia, și are 
sediul principal în Praga, Duhová 2/1444, Cod poştal 140 53, Cehia, fiind înregistrată la Registrul Comerţului sub
nr. 45274649, cod fiscal CZ45274649.  

CEZ Holdings B.V. (fostă CEZ Poland Distribution B.V.) este o societate organizată, care funcţionează în conformitate 
cu legile din Olanda, și are sediul social în Hogehilweg 5D, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, 1101 CA, fiind înregistrată 
la Camera de Comerţ din Olanda sub nr. 24301380. 

Sold la 
31 decembrie 2017
(mii LEI) %

Sold la 
31 decembrie 2018
(mii LEI) %

CEZ a.s. 675 182 99,99999861 675 182 99,99999861

CEZ Holdings
B.V.

0,009 0,00000139 0,009 0,00000139

Total 675 182 100 675 182 100
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În luna iunie 2010, acţionarul unic CEZ a.s. a aprobat contractul de cesiune acţiuni încheiat între acesta şi
CEZ Holdings B.V. Astfel, CEZ a.s. a vândut o acţiune, rămânând cu un portofoliu de 71 523 468 acţiuni 
reprezentând 99,99999861% din capitalul Societăţii iar CEZ Holdings B.V. a cumpărat o acţiune, reprezentând 
0,00000139% din capitalul Societăţii. 

Situaţiile financiare ale Distribuţie Energie Oltenia SA sunt întocmite în conformitate cu: 
■ Legea contabilităţii nr. 82/1991 (republicată) cu modificările şi completările ulterioare; 
■ Prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/2014 („OMF 1802/2014”) cu toate modificările şi 
completările ulterioare. 

Situaţiile financiare au fost auditate de un auditor independent. 

Situaţiile financiare oferă o imagine fidelă şi justă a poziţiei financiare a Societăţii la data de 31 decembrie 2018, cât 
şi asupra performanţei financiare şi a fluxurilor de numerar pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, în 
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare şi cu 
politicile contabile descrise în note la situaţiile financiare.

Evoluţia principalilor indicatori de performanţă se prezintă astfel:

Variaţia indicatorilor de profitabilitate este determinată, în principal, de scăderea rezultatului brut realizat de Societate 
în anul 2018, fiind influenţată pe de o parte de creşterea veniturilor din noi racordări şi scăderea pierderilor non 
tehnologice, iar pe de altă parte de un impact negativ ca urmare a reevaluării activelor corporale. 

Indicator Formulă de calcul

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2017 

Exerciţiu financiar
încheiat la
31 decembrie 2018

Indicatori de
profitabilitate

EBITDA în total
cifră de afaceri

EBITDA/ Cifră de afaceri 33.09% 34,14%

EBITDA în
capitaluri proprii

EBITDA/ Capitaluri proprii 11,53% 11,90%

Rata profitului brut Profit brut/
Cifra de afaceri

- -

Rata rentabilităţii
capitalului

Profit brut/
Cifra de afaceri

- -

Indicatori de
lichiditate

Indicatorul lichidităţii
curente

Active circulante/
Datorii pe termen scurt

2,64 3,05

Indicatorul lichidităţii
imediate

(Active circulante - Stocuri)/ 
Datorii pe termen scurt

2,58 2,99
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Valoarea brută contabilă a imobilizărilor necorporale complet amortizate la 31 decembrie 2018 este de
15 752 mii LEI (2017: 12 525 mii LEI).  

În cursul anului 2018, în conformitate cu planul de investiţii şi puneri în funcţiune aprobate de către managementul 
Societăţii, au fost puse în funcţiune active în valoare de 222 950 mii LEI, faţă de 209 149 mii LEI în anul 2017, cea 
mai mare pondere deţinând-o modernizările de staţii, linii de distribuţie şi echipamente electrice. 

Societatea a prezentat la imobilizări financiare împrumuturile pe termen lung acordate CEZ România în sumă de 
48 209 mii LEI şi TMK Hydroenergy Power în sumă de 84 047 mii LEI, respectiv investiţiile deţinute ca imobilizări 
formate din părţi sociale la Asociaţia Companiilor de Utilităţi în Energie, în valoare de 34 mii LEI. 

Societatea a reclasificat suma de 4 953 mii LEI din împrumutul acordat TMK Hydroenergy pe termen de sub un an, 
având în vedere notificările de plată în avans ale TMK Hydroenergy Power SRL din trimestrul I al anului 2019. 

În cursul anului 2018, TMK Hydroenergy Power a rambursat suma de 23 500 mii LEI din împrumutul acordat
de Societate.  

Poziţia financiară la 31 decembrie 2018, respectiv 2017, se prezintă astfel: 

UM

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2017

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2018

Structura activelor

Imobilizări necorporale mii LEI 12 689 14 161

Imobilizări corporale mii LEI 2 773 594 2 735 182

Imobilizări financiare mii LEI 160 743 132 290

Active circulante mii LEI 433 601 445 893

Cheltuieli în avans mii LEI 3 608 3 522

Total mii LEI 3 384 235 3 331 048

Structura pasivelor

Capital propriu mii LEI 2 214 945 2 201 004

Datorii pe termen scurt
(sub un an)

mii LEI 164 419 146 252

Datorii pe termen lung
(peste un an)

mii LEI 497 490 469 499

Provizioane mii LEI 91 692 86 513

Venituri în avans mii LEI 415 689 427 779

Total mii LEI 3 384 235 3 331 048
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Activele circulante în sumă de 445 893 mii LEI (433 601 mii LEI la 31 decembrie 2017) cuprind:  
■ creanţe comerciale nete în sumă de 132 089 mii LEI faţă de 137 811 mii LEI la 31 decembrie 2017; 
■ sume de încasat de la părţile legate în sumă de 285 750 mii LEI faţă de 179 562 mii LEI la
31 decembrie 2017, provenite din derularea operaţiunilor de cash pooling; 
■ alte creanţe, inclusiv creanţe cu bugetul statului, în sumă de 14 344 mii LEI faţă de 14 357 mii LEI la
31 decembrie 2017; 
■ disponibilităţi băneşti în conturi de casă şi bancă, în sumă de 5 598 mii LEI faţă de 92 066 mii LEI la
31 decembrie 2017; 
■ stocuri în sumă de 8 112 mii LEI faţă de 9 806 mii LEI la 31 decembrie 2017. 

Creanţele comerciale provin, în principal, din creanţe aferente distribuţiei de energie electrică. Aceste creanţe sunt 
purtătoare de penalităţi şi în general au termene de încasare cuprinse între 30 şi 60 de zile. Provizioanele înregistrate 
pentru creanţele comerciale neîncasate la termen sunt în sumă de 20 359 mii LEI (2017: 19 976 mii LEI).  

Datoriile totale ale Societăţii la 31 decembrie 2018 în sumă de 615 751 mii LEI (661 909 mii LEI la
31 decembrie 2017) sunt formate din:

■ datorii comerciale în sumă de 94 514 mii LEI faţă de 112 376 mii LEI la 31 decembrie 2017; 
■ alte datorii în sumă de 31 774 mii LEI faţă de 23 184 mii LEI la 31 decembrie 2017 din care porţiunea pe 
termen lung este în sumă 17 192 mii LEI (8 260 mii LEI la 31 decembrie 2017); 
■ sume datorate instituţiilor de credit în sumă de 489 463 mii LEI (526 349 mii LEI la 31 decembrie 2017) din 
care porţiunea pe termen lung este în sumă de 452 308 mii LEI (489 231 mii LEI la 31 decembrie 2017). 

În cursul anului 2015, Societatea a încheiat un contract de împrumut cu Banca Europeană de Reconstrucţie
şi Dezvoltare, în urma căruia în data de 6 ianuarie 2016 a încasat suma aferentă împrumutului în valoare de
600 000 mii LEI. Împrumutul este contractat pe o perioadă de şapte ani cu rambursare în două tranşe pe an.  

În cursul anului 2018, Societatea a rambursat suma de 36 923 mii LEI (2017: 36 923 mii LEI). Porţiunea curentă a 
acestui credit este calculată în concordanţă cu graficul de rambursare.  

Dobânda de plată calculată şi înregistrată la 31 decembrie 2018 este de 233 mii LEI. Dobânda plătită în cursul 
anului 2018 a fost de 19 812 mii LEI (2017: 11 910 mii LEI).

La 31 decembrie 2018, Societatea înregistrează provizioane pentru riscuri şi cheltuieli astfel:

Denumirea provizionului Sold la
31 decembrie 2017 (mii LEI)

Sold la
31 decembrie 2018 (mii LEI)

Provizioane pentru litigii 46 898 29 904

Provizioane pentru pensii
și alte obligaţii similare

36 302 35 039

Provizioane de mediu 381 381

Provizioane penalităţi contori
cu durată meteorologică expirată

500 500

Alte provizioane pentru riscuri
și cheltuieli

7 611 20 689

Total 91 692 86 513
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O parte din provizionul înregistrat la data de 31 decembrie 2017 pentru litigii a fost reluat în cursul anului 2018 ca 
urmare a soluţionării unor procese aflate în desfăşurare la sfârşitul anului trecut.  

În cursul anului 2018, Societatea a reversat o parte din provizionul pentru litigii prin care se solicită plata unor 
drepturi salariale în sumă de 3 284 mii LEI, ca urmare a practicii judiciare favorabile Societăţii a Curţii de Apel 
Craiova în dosarele de acest fel. 

La 31 decembrie 2018, Societatea are constituit un provizion în sumă de 12 239 mii LEI pentru daune materiale 
şi morale în dosarul 26276/ 215/ 2016 aflat pe rolul Judecătoriei Craiova, dosarul 6604/ P/ 2015 aflat pe rolul 
Judecătoriei Piteşti şi respectiv în dosarul 2327/ 214/ 2014 aflat pe rolul Judecătoriei Costeşti, Distribuţie Energie 
Oltenia SA (fosta CEZ Distribuţie SA) având calitatea de parte responsabilă civilmente. 

O categorie importantă o reprezintă litigiile pe rol atât cu persoane fizice, cât şi cu persoane juridice, având ca obiect 
lipsa de folosinţă a terenurilor şi despăgubiri solicitate ca urmare a acestui fapt.  

Cele mai importante litigii din această categorie, pentru care au fost constituite provizioane mai mari de 100 mii LEI 
totalizează 7 004 mii LEI. 

Linia de alte provizioane include provizioanele privind bonusurile de performanţă care se vor acorda salariaţilor în 
semestrul I al anului 2019 şi provizioane constituite ca urmare a unor debite restante. 

La 31 decembrie 2018, Societatea înregistrează venituri amânate în sumă de 427 779 mii LEI
(2017: 415 689 mii LEI), din care 393 590 mii LEI (2017: 382 357 mii LEI) venituri în avans aferente activelor primite 
prin transfer de la clienţi.

Principalii indicatori economico-financiari se prezintă astfel:

Indicator UM

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2017

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2018

Cifra de afaceri mii LEI 771 918 767 125

Venituri totale mii LEI 822 249 824 590

Cheltuieli totale mii LEI 825 323 836 813

Profit brut mii LEI (3 074) (12 223)

Impozit pe profit mii LEI 11 995 8 539

Profit net mii LEI (15 069) (20 762)

Cantitatea totală de energie electrică
activă distribuită consumatorilor finali

GWh 6 649 6 826
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Cifra de afaceri netă realizată
de Societate în anul 2018

Producţia vândută include

Veniturile totale înregistrate de Societate
în anul 2018

este în sumă de

producţia vândută în sumă de

venituri din distribuţia de energie electrică de:

venituri din vânzarea de energie electrică de:

venituri din activităţi de închiriere în sumă de:

precum şi alte venituri din prestări
de servicii în sumă de:

și

veniturile obţinute din vânzarea mărfurilor în sumă de

(2017: 771 918 mii LEI)

(2017: 822 249 mii LEI)

(2017: 771 151 mii LEI)

(2017: 721 190 mii LEI)

La cifra de afaceri se adaugă
■ veniturile din variaţia stocurilor în sumă de 35 mii LEI (2017: 23 mii LEI);
■ venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale în sumă de 7 978 mii LEI
(2017: 5 514 mii LEI);
■ alte venituri din exploatare în sumă de 39 431 mii LEI (2017: 36 899 mii LEI;
■ venituri financiare în sumă de 10 021 mii LEI (2017: 7 895 mii LEI); 

(2017: 4 728 mii LEI)

(2017: 32 834 mii LEI)

(2017: 12 399 mii LEI)

(2017: 767 mii LEI)

fiind
formată

din:

767 125 mii LEI

824 591 mii LEI

766 350 mii LEI

716 554 mii LEI

4 368 mii LEI

33 722 mii LEI

11 706 mii LEI

775 mii LEI
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Cheltuielile totale înregistrate de Societate în anul 2018 au fost în valoare de 836 813 mii LEI (2017: 825 323 mii LEI), 
fiind formate din: 

■ cheltuieli cu materiile prime, materiale, energia şi serviciile conexe în sumă de 242 585 mii LEI
(2017: 239 265 mii LEI);
■ cheltuieli cu personalul în sumă de 100 546 mii LEI (2017: 93 422 mii LEI);  
■ ajustări de valoare ale imobilizărilor corporale şi necorporale în sumă de 234 882 mii LEI
(2017: 241 296 mii LEI);  
■ cheltuieli privind ajustările de valoare ale activelor circulante în sumă netă negativă de 2 017 mii LEI
(2017: 350 mii LEI); 
■ cheltuieli privind prestările externe în sumă de 191 952 mii LEI (2017: 192 872 mii LEI); 
■ cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate în sumă de 11 881 mii LEI (2017: 11 457 mii LEI); 
■ cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale în sumă de 34 763 mii LEI (2017: 11 274 mii LEI); 
■ alte cheltuieli în sumă de 4 907 mii LEI (2017: 14 511 mii LEI); 
■ ajustări privind provizioanele în sumă netă negativă de 5 178 mii LEI (2017: 1 501 mii LEI);
■ cheltuieli financiare în sumă de 22 492 mii LEI (2017: 19 375 mii LEI). 

La 31 decembrie 2018, Societatea a înregistrat o pierdere brută în sumă de 12 223 mii LEI (2017: profit brut în sumă 
de 3 074 mii LEI), care provine din: profit din activitatea de exploatare în sumă de 248 mii LEI (2017: profit în sumă 
de 8 405 mii LEI) şi pierdere din activitatea financiară în sumă de 12 471 mii LEI (2017: pierdere în sumă de
11 480 mii LEI). Pierderea netă în sumă de 20 762 LEI înregistrată în 2018 va fi recuperată din profiturile viitoare. 

La sfârşitul exerciţiului financiar 2018, Societatea înregistrează active curente nete în sumă de 261 402 mii LEI
(2017: 234 067 mii LEI).

Societatea are angajamente pentru a achiziţiona diverse imobilizări corporale şi necorporale necesare desfăşurării 
normale a activităţii. La 31 decembrie 2018, aceste angajamente se ridică la suma totală de 108 545 mii LEI
(2017: 108 686 mii LEI ), din care 99 441 mii LEI pentru achiziţia de imobilizari corporale și 9 104 mii LEI pentru 
achiziţia de imobilizări necorporale. 

Societatea urmăreşte permanent creşterea calităţii serviciului de distribuţie a energiei electrice, sporirea 
competitivităţii printr-un control riguros al costurilor, în vederea eficientizării costurilor controlabile, creşterea gradului 
de conformitate cu prevederile legale, cerinţele licenţei de distribuţie şi ale reglementărilor specifice domeniului în 
care activează, precum şi creşterea competenţelor prin instruirea şi evaluarea angajaţilor.
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CEZ Vânzare SA (“Societatea”) este o societate pe acţiuni înfiinţată în anul 2007, prin reorganizarea societăţii 
Electrica Oltenia conform cerinţelor de separare a activităţilor de distribuţie și furnizare a energiei electrice impuse 
de Directiva 2003/ 54/ EC, transpuse în legislaţia naţională prin prevederile art. 45 din Legea Energiei Electrice
nr. 13/2007, sediul social fiind înregistrat la adresa: Craiova, Str. Calea Severinului, Nr. 97, etajul 1, Judeţul Dolj, 
România.  

Societatea este înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J 16/517/2007, având codul unic de înregistrare RO 
21349608. Activitatea principală a societăţii CEZ Vânzare SA este: 3514 ”Comercializarea energiei electrice”. 

Începând cu data de 1 aprilie 2011, prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor, a fost adoptată implementarea 
sistemului dualist de administrare a Societăţii.  

În baza licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice nr. 2011/ 15.02.2017, societatea asigură furnizarea 
de energie electrică clienţilor finali în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru locurile de consum 
amplasate în judeţele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea și Teleorman. Furnizarea de energie electrică se face 
pentru toate nivelele de tensiune, ÎT, MT, JT, având atât clienţi casnici cât și clienţi industriali. 

Domeniul de activitate al Direcţiei Furnizare cuprinde activităţi de furnizare a energiei electrice către consumatori, 
operaţiuni de achiziţie de energie electrică, elaborarea prognozei consumurilor de energie electrică, urmărirea 
satisfacţiei clienţilor și a îmbunătăţirii relaţiei cu aceștia. 

Societatea, numită prin Ordinul ANRE nr. 35/2014 ca furnizor de ultimă instanţă (FUI) începând cu data de 1 iulie 
2014, asigură serviciul de furnizare energie electrică, conform reglementărilor în vigoare, pentru consumatorii din 
zona geografică deservită de Distribuţie Energie Oltenia SA (fosta CEZ Distribuţie SA).  

În baza licenţei nr. 1943/22.01.2014, Societatea desfășoară activitatea de furnizare gaze naturale pentru clienţi din 
toate judeţele ţării, astfel încât, oferă clienţilor săi servicii complete de furnizare gaze naturale și energie electrică. 

Activitatea Societăţii este reglementată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), 
care are rolul de a elabora, aproba și monitoriza aplicarea reglementărilor obligatorii necesare funcţionării pieţei 
energetice în condiţii de eficienţă, concurenţă și protecţie a consumatorilor.  

Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 prevede renunţarea etapizată la tarifele reglementate 
pentru consumatorii finali, dezvoltarea și consolidarea pieţelor concurenţiale de energie electrică și gaze naturale, 
concomitent cu protecţia consumatorilor finali de energie electrică și gaze naturale, ultimul an de reglementare fiind 
anul 2017. 

Începând cu 1 ianuarie 2018, piaţa de energie electrică este liberalizată iar tarifele reglementate au fost eliminate. 
Ordinul ANRE 39/ 2018 reglementează metodologia de stabilire a modului de calcul și a condiţiilor de avizare a 
preţurilor aplicate clienţilor finali de către furnizorii de ultimă instanţă obligaţi și furnizorii de ultimă instanţă opţionali.  

Prin Decizia ANRE nr. 656/25.04.2018, societatea CEZ Vânzare este desemnată în calitate de furnizor de ultimă 
instanţă obligat, pentru zona de reţea Oltenia, pentru perioada 1 iulie 2018 - 30 iunie 2022. 
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Sold la 
31 decembrie 2017
(mii LEI) %

Sold la 
31 decembrie 2018
(mii LEI) %

CEZ a.s. 40 053 99,99999861 40 053 99,99999861

CEZ Holdings B.V. (fosta
CEZ Poland Distribution B.V.)

0,56 0,00000139 0,56 0,00000139

Total 40 053 100 40 053 100

Structura acţionariatului la 31 decembrie 2018, respectiv 31 decembrie 2017 este următoarea: 

CEZ a.s. este o societate comercială înregistrată, care funcţionează conform legislaţiei în vigoare în Cehia, cu sediul 
principal în Praga, Duhová 2/1444, Cod poștal 140 53, Cehia, fiind înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
45274649, cod fiscal CZ45274649. 

CEZ Holdings B.V. (fosta CEZ Poland Distribution B.V.) este o societate organizată, care funcţionează în conformitate 
cu legile din Olanda, cu sediul social în Hogehilweg 5D, 1101 CA  Amsterdam Zuidoost, Olanda, fiind înregistrată la 
Camera de Comerţ din Olanda sub nr. 24301380. 

Situaţiile financiare individuale ale Societăţii CEZ Vânzare SA sunt întocmite în conformitate cu:
■ Legea contabilităţii 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
■ Prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 („OMF 1802/2014”) cu modificările și 
completările ulterioare. 

Situaţiile financiare au fost auditate de un auditor independent.  

Situaţiile financiare oferă o imagine fidelă și justă a poziţiei financiare a Societăţii la data de 31 decembrie 2018, cât 
și asupra performanţei financiare și a fluxurilor de numerar pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, în 
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și cu 
politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare. 
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Evoluţia principalilor indicatori de performanţă se prezintă astfel: 

Variaţia principalilor indicatori de performanţă în 2018 comparativ cu 2017 provine, în principal, din faptul că 
rezultatul anului 2017, respectiv indicatorul EBITDA (profit) a fost puternic influenţat negativ de volatilitatea deosebită 
a pieţelor de energie în care o serie de traderi s-au aflat în incapacitatea de a-și onora contractele, ducând la 
creșterea preţurilor de achiziţie a energiei electrice în trimestrul I din anul 2017 și în perioada următoare, având ca 
efect scăderea rentabilităţii și profitabilităţii.  

Anul 2018 a fost un an de revenire la condiţii normale de eficienţă. 

Cantitatea de energie electrică furnizată de către Societate consumatorilor finali în anul 2018 a înregistrat o creștere 
cu 4,05% faţă de anul 2017, respectiv de la 3 290 GWh în anul 2017 la 3 423 GWh în anul 2018, iar cantitatea de 
gaze naturale furnizată consumatorilor finali a crescut de la 523 GWh în anul 2017 la 1 081 GWh în anul 2018. 

Indicator Formulă de calcul

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2017 

Exerciţiu financiar închei-
at la
31 decembrie 2018

Indicatori de
profitabilitate

EBITDA în total
cifră de afaceri

EBITDA/ Cifră de afaceri 0,61% 2,04%

EBITDA în
capitaluri proprii

EBITDA/ Capitaluri proprii 11,35% 41,21%

Rata profitului brut Profit brut/
Cifra de afaceri

0,61% 2,07%

Rata rentabilităţii
capitalului

Profit brut/
Cifra de afaceri

11,46% 30,14%

Indicatori
de lichiditate

Indicatorul lichidităţii
curente

Active circulante/
Datorii pe termen scurt

1,37 1,60

Indicatorul lichidităţii
imediate

(Active circulante - Stocuri)/ 
Datorii pe termen scurt

1,37 1,60

Indicatori 
de risc

Gradul de îndatorare
general

Datorii totale/
Active totale

0,75 0,64

Solvabilitate globală Active totale/
Datorii totale

1,33 1,56
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Poziţia financiară la 31 decembrie 2018, respectiv 2017 se prezintă astfel:

UM

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2017

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2018

Structura activelor

Imobilizări corporale mii LEI 30 13

Imobilizări financiare mii LEI 2 2

Active circulante mii LEI 330 688 422 073

Cheltuieli în avans mii LEI 137 323

Total mii LEI 330 857 422 411

Structura pasivelor

Capitaluri proprii mii LEI 72 239 80 658

Datorii pe termen scurt
(sub un an)

mii LEI 241 219 263 243

Datorii pe termen lung
(peste un an)

mii LEI 8 458 8 221

Provizioane mii LEI 8 941 70 289

Total mii LEI 330 857 422 411

Creșterea cantităţii de energie electrică și gaze naturale furnizate consumatorilor finali, a determinat creșterea 
soldului creanţelor comerciale la 31 decembrie 2018, comparativ cu 31 decembrie 2017, principala cauză a variaţiei 
activelor circulante. 

Activele circulante ale Societăţii la 31 decembrie 2018 în sumă de 422 073 mii LEI (330 688 mii LEI la
31 decembrie 2017) sunt formate din: 

■ creanţe comerciale în sumă de 367 212 mii LEI faţă de 248 754 mii LEI la 31 decembrie 2017; 
■ creanţe cu entităţile afiliate/ părţile legate în sumă de 5 985 306 331  mii LEI faţă de 6 944  mii LEI la
31 decembrie 2017, provenite din derularea operaţiunilor de cash pooling; 
■ alte creanţe, inclusiv creanţe cu bugetul statului, în sumă de 18 665 mii LEI faţă de 20 205 mii LEI la
31 decembrie 2017; 
■ materii prime și materiale consumabile în sumă de 7 345  mii LEI, faţă de 3 260 mii LEI la 31 decembrie 2017; 
■ disponibilităţi bănești în conturi de casă și bancă, în sumă de  22 866 mii LEI faţă de 51 526 mii LEI la
31 decembrie 2017. 

Alte creanţe includ în principal creanţele unor debitori diverși privind sustragerile de energie electrică pentru care 
Societatea a înregistrat provizion conform politicii Grupului.
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Datoriile totale ale Societăţii la 31 decembrie 2018 în sumă de 271 464 mii LEI (249 677 mii LEI la 31 decembrie 
2017) sunt formate din: datorii pe termen scurt în sumă de 263 243 mii LEI (241 218 mii LEI la 31 decembrie 2017)
și datorii pe termen lung în sumă de 8 221 mii LEI (8 458 mii LEI la 31 decembrie 2017).  

Majorarea datoriilor pe termen scurt la 31 decembrie 2018, faţă de 31 decembrie 2017 este generată în principal
de creșterea cu 14 500 mii LEI a sumelor datorate din participarea la schemă de cash pooling, respectiv creșterea 
TVA-ului de plată cu 4 800 mii LEI. 

Datoriile pe termen scurt sunt formate, în principal din: 
■ datorii comerciale care provin, în principal din achiziţie energie electrică și gaze naturale respectiv serviciul 
de distribuţie energie electrică și gaze naturale, sunt în sumă de 197 814 mii LEI faţă de 193 403 mii LEI la 31 
decembrie 2017; 
■ datorii cu entităţile afiliate/ părţile legate provenite din derularea operaţiunilor de cash pooling în sumă de 
39 035 mii LEI faţă de 24 562 mii LEI la 31 decembrie 2017; 
■ alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale în sumă 26 394 mii LEI faţă de 23 253 
mii LEI la 31 decembrie 2017. 

La data de 31 decembrie 2018, Societatea nu are contractate împrumuturi pe termen scurt si lung.  

Provizioanele înregistrate de Societate la 31 decembrie 2018, respectiv 2017, se prezintă astfel: 

Provizioanele pentru litigii sunt constituite pentru litigiile aflate în curs de soluţionare.  

Societatea, la 31 decembrie 2018, are constituit un provizion de mediu în valoare de 63 679 mii LEI corespondent 
unui număr de 465 444 certificate verzi, rămase de achiziţionat în vederea îndeplinirii cotei anuale, la un preţ de 
tranzacţionare de 136,8129 LEI/ certificat verde (2 604 mii LEI la 31 decembrie 2017, aferentă unui număr de 
19 723 certificate verzi rămase de achiziţionat în vederea îndeplinirii cotei anuale la un preţ de tranzacţionare de 
132,0295 LEI/ certificat verde).  

Provizionul pentru bonusuri se referă la bonusurile de performanţă pe care managementul a decis să le acorde 
angajaţilor în funcţie de realizarea indicatorilor de performanţă (KPI). Aceste bonusuri vor fi plătite angajaţilor în 
semestrul I al anului 2019. 

Denumirea provizionului Sold la
31 decembrie 2017 (mii LEI)

Sold la
31 decembrie 2018 (mii LEI)

Provizioane pentru litigii 4 563 5 143

Provizioane de mediu 2 604 63 679

Provizioane bonusuri angajaţi 1 249 1 463

Alte provizioane pentru riscuri
și cheltuieli

525 3

Total 8 941 70 288
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Indicator UM

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2017

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2018

Cifra de afaceri netă mii LEI 1 351 980 1 630 699

Venituri totale mii LEI 1 501 574 1 806 408

Cheltuieli totale mii LEI 1 493 295 1 772 652

Profit brut mii LEI 8 279 33 756

Impozit pe profit mii LEI - 9 443

Profit net mii LEI 8 279 24 313

Cantitatea totală de energie electrică
furnizată consumatorilor finali

GWh 3 290 3 423

Principalii indicatori economico - financiari se prezintă astfel: 

Cifra de afaceri netă realizată
de Societate în anul 2018

Este în sumă de

vânzarea de energie electrică în sumă de

și

vânzarea de gaze naturale în sumă de

(2017: 1 351 980 mii LEI)

(2017: 1 275 613 mii LEI)

La cifra de afaceri se adaugă
■ alte venituri din exploatare în sumă de 175 104 mii LEI (2017: 149 501 mii LEI);

■ venituri financiare în sumă de 606 mii LEI (2017: 93 mii LEI).

Categoria „alte venituri din exploatare” include în principal venituri din vânzarea de certificate verzi în 
sumă de 172 204 mii LEI (2017: 136 696 mii LEI), care, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 134/ 2012, se prezintă distinct în factura de energie electrică emisă consumatorilor finali, fiind 
corespunzătoare cantităţii de energie electrică activă consumată.

(2017: 68 415 mii LEI)

fiind
formată,

în principal,
din:

1 630 699 mii LEI

1 469 412 mii LEI

151 908 mii LEI
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Cheltuielile totale înregistrate de Societate în anul 2018 sunt formate din: cheltuieli de exploatare în sumă de 
1 772 562 mii LEI (2017: 1 493 280 mii LEI) și cheltuieli financiare în sumă de 91 mii LEI (2017: 15 mii LEI). 

Cheltuielile din exploatare sunt formate în principal din: 
■ cheltuieli cu achiziţia de energie electrică, gaze naturale și alte cheltuieli materiale în sumă de
1 023 631 mii LEI ( 2017: 825 906 mii LEI); 
■ cheltuieli cu personalul în sumă de 8 540 mii LEI (2017: 7 363 mii LEI); 
■ cheltuielile privind ajustările de valoare ale activelor circulante în suma netă pozitivă de 936 mii LEI (2017: 
sumă netă negativă de 20 mii LEI); 
■ cheltuieli privind prestaţiile externe în sumă de 563 329 mii LEI (2017: 558 223 mii LEI); 
■ cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 2 001 mii LEI (2017: 1 570 mii LEI); 
■ cheltuieli cu protecţia mediului înconjurator în sumă de 112 298 mii LEI (2017: 134 585 mii LEI); 
■ alte cheltuieli în sumă de 439 mii LEI (2017: 915 mii LEI); 
■ ajustări privind provizioanele în sumă netă de 61 348 mii LEI (2017: sumă netă negativă 14 837 mii LEI). 

La 31 decembrie 2018, Societatea a înregistrat un profit brut în valoare 33 756 mii LEI (2017: profit brut în valoare 
8 279 mii LEI), profit care provine din activitatea de exploatare, suma de 33 241 mii LEI (2017: 8 201 mii LEI) și din 
activitatea financiară suma de 515 mii LEI (2017: 78 mii LEI). 

În contextul actual al economiei de piaţă din România, a deschiderii pieţei energetice și a creșterii concurenţei în 
acest domeniu, Societatea se concentrează, atât pe implementarea schimbărilor legislative cât și pe livrarea de 
servicii energetice inteligente și sigure în condiţii de eficienţă a costurilor și calitate de durată. 

CEZ Vânzare urmărește cu atenţie evoluţia situaţiei economice și întărește monitorizarea internă pe clienţii cu risc 
ridicat (conform rapoartelor firmelor specializate în evaluare clienţi) pentru a limita consecinţele insolvenţelor în 
rândul clienţilor. 

Pentru creșterea portofoliului de clienţi, Societatea a început diversificarea activităţii prin suplimentarea obiectului 
secundar de activitate al Societăţii cu activitatea: “activităţi ale agenţilor și brokerilor de asigurări”; ofertarea clienţilor 
privind serviciile de furnizare de gaze naturale și extindere a canalele de vânzare prin încheierea de parteneriate cu 
agenţi externi.  

De asemenea, societatea analizează posibilitatea extinderii ofertelor prin includerea și a altor servicii pretabile 
domeniului, astfel încât să asigure clienţilor servicii complete, precum și maximizarea beneficiilor aduse acestora 
prin reducerea timpilor de soluţionare a oricărui tip de solicitare, ca urmare a existenţei unui punct unic de contact.  
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CEZ România SA (“Societatea”) este o societate pe acţiuni, cu capital integral privat, înfiinţată în anul 2005, cu 
sediul social fiind înregistrat la adresa: Bucureşti, Str. Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2 B, sector 1, România. Societatea 
este înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/ 20570/ 07.12.2005. 

Societatea prestează servicii de consultanţă şi management, servicii de procesare date, controlling, IT, HR, servicii 
clienţi, trezorerie, în principal pentru societăţile din cadrul Grupului CEZ în România. 

CEZ România SA este o societate administrată în sistem dualist. 

În data de 29 octombrie 2010, acţionarii Societăţii au aprobat, prin Hotărâre Extraordinară AGA, fuziunea Societăţii 
în calitate de absorbantă cu societatea CEZ Servicii SA, în calitate de absorbită; proiectul de fuziune al celor două 
societăţi fiind publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4754/ 24 noiembrie 2010. Începând din 
1 ianuarie 2011, Societatea a preluat toate tranzacţiile societăţii CEZ Servicii SA.  

Societatea a emis un număr de 142 119 acţiuni, reprezentând 1 421 mii LEI către acţionarul societăţii absorbite,
CEZ a.s. 

Prima de fuziune stabilită pentru această majorare de capital prin proiectul de fuziune a fost de 7 380 mii LEI, 
diferenţa nefavorabilă între prima de fuziune la data efectivă a fuziunii şi cea stabilită prin proiectul de fuziune fiind de 
(1 266) mii LEI. 

Societatea a menţinut în contul analitic distinct de rezerve legale (prin reconstituirea din prima de fuziune la data 
efectivă a fuziunii în sumă de 6 114 mii LEI) suma de 427 mii LEI, reprezentând rezervele legale ce au aparţinut 
societăţii absorbite, astfel încât rezervele legale totale ale societăţii absorbante, în urma fuziunii, sunt în sumă de 
527 mii LEI. 

Rezerva legală este creată în conformitate cu prevederile Legii Societăţilor Comerciale, conform căreia 5% din 
profitul contabil anual înainte de impozitare este transferat la rezerve legale până când soldul acestora atinge 20% 
din capitalul social al Societăţii.

Structura acţionariatului la 31 decembrie 2018, respectiv 2017 este următoarea:

CEZ a.s., este o societate comercială înregistrată, care funcţionează conform legislaţiei în vigoare în Cehia, cu
sediul principal în Praga, Duhova 2/1444, Cod poştal 140 53, Cehia, fiind înregistrată la Registrul Comerţului sub
nr. 45274649, codul fiscal CZ45274649. 

CEZ Holdings B.V. (fosta CEZ Poland Distribution B.V.) este o societate înfiinţată în Olanda, cu sediul social
în Hogehilweg 5 D, 1101 CA Amsterdam, Olanda, fiind înregistrată la Camera de Comerţ din Olanda sub
nr. 24301380. 

În cursul anului 2011, CEZ România SA a achiziţionat 100% din acţiunile TMK Hydroenergy Power SRL, devenind 
acţionar unic. 

Sold la 
31 decembrie 2017
(mii LEI) %

Sold la 
31 decembrie 2018
(mii LEI) %

CEZ a.s. 1 921 99,9995 1 921 99,9995

CEZ Holdings B.V. (fosta
CEZ Poland Distribution B.V.)

0,010 0,0005 0,010 0,0005

Total 1 921 100 1 921 100
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TMK Hydroenergy Power SRL este o societate cu răspundere limitată, cu sediul în Reşiţa, str. Primăverii, nr. 4 B,
etaj 1, judeţul Caraș – Severin, şi are ca obiect de activitate producţia de energie electrică din surse regenerabile 
(cod CAEN 3511). 

La data de 31 decembrie 2018, Societatea avea deschise 17 puncte de lucru. 

Situaţiile financiare individuale ale Societăţii CEZ România SA sunt întocmite în conformitate cu:  
■ Legea contabilităţii 82/1991 (republicată) cu modificările şi completările ulterioare  
■ Prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 („OMF 1802/2014”) cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Situaţiile financiare au fost auditate de un auditor independent. 

Situaţiile financiare oferă o imagine fidelă şi justă a poziţiei financiare a Societăţii la data de 31 decembrie 2018, cât 
şi asupra performanţei financiare şi a fluxurilor de numerar pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, în 
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare şi cu 
politicile contabile descrise în notele atașate situaţiilor financiare. 

Evoluţia principalilor indicatori de performanţă se prezintă astfel: 

Indicator Formulă de calcul

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2017 

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2018

Indicatori de
profitabilitate

EBITDA în total
cifră de afaceri

EBITDA/ Cifră de afaceri 10,99% 10,10%

EBITDA în
capitaluri proprii

EBITDA/ Capitaluri proprii 65,49% 57,05%

Rata profitului brut Profit brut/
Cifra de afaceri

3,25% 1,80%

Rata rentabilităţii
capitalului

Profit net/
Cifra de afaceri

14,15% 7,66%

Indicatori
de lichiditate

Indicatorul lichidităţii
curente

Active circulante/
Datorii pe termen scurt

0,85 0,90

Indicatorul lichidităţii
imediate

(Active circulante - Stocuri)/ 
Datorii pe termen scurt

0,85 0,90

Indicatori 
de risc

Indicatorul gradului
de îndatorare

Capital împrumutat/
Capitaluri proprii

15,49 17,39
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Poziţia financiară la 31 decembrie 2018, respectiv 2017 se prezintă astfel: 

UM

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2017

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2018

Structura activelor

Imobilizări necorporale mii LEI 24 491 25 708

Imobilizări corporale mii LEI 10 996 11 651

Imobilizări financiare mii LEI 97 928 95 701

Active circulante mii LEI 313 327 499 907

Cheltuieli în avans mii LEI 1 810 1 976

Total mii LEI 448 552 634 943

Structura pasivelor

Capital propriu mii LEI 24 764 26 819

Datorii pe termen scurt
(sub un an)

mii LEI 367 835 553 016

Datorii pe termen lung
(peste un an)

mii LEI 48 209 48 209

Provizioane mii LEI 7 744 6 720

Venituri în avans mii LEI 179

Total mii LEI 448 552 634 943

Imobilizările necorporale sunt constituite în principal din licenţe software, durata de utilizare fiind de trei ani.  

Valoarea de intrare a altor imobilizări necorporale achiziţionate în cursul anului 2018 este de 14 676 mii LEI
(2017: 2 842 mii LEI). 

Valoarea de intrare a mijloacelor fixe achiziţionate în cursul anului 2018 este de 3 059 mii LEI (2017: 1 977 mii LEI). 

Imobilizările financiare, la data de 31 decembrie 2018 sunt constituite din: acţiuni deţinute la entităţi afiliate
(TMK Hydroenergy Power SRL) în valoare de 84 898 mii LEI, părţi sociale la Asociaţia Companiilor de Utilităţi în 
Energie (ACUE) în valoare de 9 mii LEI, părţi preluate de Societate în urma procesului de fuziune cu CEZ Servicii SA 
şi creanţe imobilizate constând în depozite pe termen lung constituite în vederea garantării îndeplinirii obligaţiilor 
care decurg din derularea a două contracte de închiriere clădiri pentru spaţii birouri în sumă de 10 794 mii LEI. 
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Activele circulante în sumă de 499 907 mii LEI (313 327 mii LEI la 31 decembrie 2017) cuprind:  

■ creanţe comerciale în sumă de 24 642 mii LEI faţă de 30 784 mii LEI la 31 decembrie 2017; 
■ creanţe cu entităţile afiliate/ părţile legate în sumă de 428 008 mii LEI faţă de 180 008 mii LEI la
31 decembrie 2017, provenite din derularea operaţiunilor de cash pooling; 
■ alte creanţe, inclusiv creanţe cu bugetul statului, în sumă de 1 724 mii LEI faţă de 1 214 mii LEI; 
■ disponibilităţi băneşti în conturi de casă şi bancă în sumă de 45 533 mii LEI faţă de 101 321 mii LEI la
31 decembrie 2017. 

Datoriile totale ale Societăţii la 31 decembrie 2018 în sumă de 601 225 mii LEI (416 044 mii LEI la
31 decembrie 2017) sunt formate din: datorii către entităţile afiliate/ părţile legate, datorii comerciale terţi,
alte datorii şi sume datorate instituţiilor de credit.  

Datoriile pe termen scurt sunt formate, în principal din: 
■ datorii comerciale în sumă 31 694 mii LEI faţă de 35 800 mii LEI la 31 decembrie 2017; 
■ datorii din derularea operaţiunilor de cash pooling în sumă de 514 445 mii LEI faţă de 328 104 mii LEI la 31 
decembrie 2017. 

Datoriile pe termen lung în sumă de 48 209 mii LEI provin din refinanţarea împrumutului primit de la Distribuţie 
Energie Oltenia SA pe o perioadă de şapte ani de la data de 24 decembrie 2015. 

La 31 decembrie 2018, Societatea înregistrează provizioane în valoare totală de 6 720 mii LEI, din care: 
■ provizion pentru pensii şi alte obligaţii similare: 156 mii LEI; 
■ provizion litigii: 973 mii LEI; 
■ alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli: 5 591 mii LEI. 

Provizioanele pentru pensii şi alte obligaţii similare au fost determinate pe baza prevederilor contractului colectiv 
de muncă al Societăţii, care stipulează plata unui număr de salarii şi alte beneficii fiecărui angajat la pensionare. 
Provizionul a fost determinat de către un expert independent. 

Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli se referă în principal la provizionul pentru bonusurile de performanţă, pe 
care managementul estimează că le va acorda în funcţie de realizarea indicatorilor de performanţă (KPI). Bonusurile 
de performanţă vor fi plătite angajaţilor în semestrul I al anului  2019.

Principalii indicatori economico-financiari se prezintă astfel:

Indicator UM

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2017

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2018

Cifra de afaceri netă mii LEI 141 570 151 457

Venituri totale mii LEI 150 603 158 334

Cheltuieli totale mii LEI 145 803 155 606

Profit brut mii LEI 4 800 2 728

Impozit pe profit mii LEI 1 296 673

Profit net mii LEI 3 504 2 055
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Cifra de afaceri netă realizată de Societate provine, în principal, din tranzacţii cu entităţile afiliate/ părţile legate. 
Veniturile obţinute din derularea contractelor în care Societatea are calitatea de mandatar sunt compensate cu 
cheltuielile aferente, suma compensată fiind de 20 991 mii LEI (2017: 40 895 mii LEI). 

La cifra de afaceri se adaugă alte venituri din exploatare în sumă de 144 mii LEI (2017: 178 mii LEI), venituri din 
subvenţii de exploatare în suma de 104 mii LEI (2017: nu a fost cazul) şi venituri financiare în sumă de 6 629 mii LEI 
(2017: 2 855 mii LEI). 

Cheltuielile totale înregistrate de Societate în anul 2018 sunt formate din: cheltuieli de exploatare în sumă de
147 646 mii LEI (2017: 141 187 mii LEI) şi cheltuieli financiare în sumă de 7 960 mii LEI (2017: 4 616 mii LEI)
astfel încât cheltuielile totale înregistrate de Societate la 31 decembrie 2018 sunt în sumă de 155 606 mii LEI
 (2017: 145 803 mii LEI). 

Cheltuielile de exploatare cuprind, în principal: 
■ cheltuieli cu materialele, energia şi apă în sumă de 2 846 mii LEI (2017: 2 612 mii LEI); 
■ cheltuieli cu personalul în sumă de 47 644 mii LEI (2016: 44 859 mii LEI); 
■ ajustări de valoare ale activelor imobilizate şi activelor circulante în sumă de 10 998 mii LEI (2017: 9 928 mii LEI); 
■ cheltuieli privind prestaţiile externe în sumă de 85 322 mii LEI  (2017: 84 378 mii LEI); 
■ cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în sumă de 821 896 mii LEI (2017: 1 675 mii LEI); 
■ alte cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi active cedate de 1 038 mii LEI  (2017: 880 mii LEI); 
■ ajustări privind provizioanele în sumă de - 1 023 mii LEI (2016: - 3 145 mii LEI). 

La 31 decembrie 2018, Societatea a înregistrat un profit brut în valoare de 2 728 mii LEI (2017: profit brut de 4 800 
mii LEI), din care 4 060 mii LEI lei profit din activitatea de exploatare (2017: profit de 6 561 mii LEI) și 1 331 mii LEI 
pierdere din activitatea financiară (2017: pierdere 1 761 mii LEI). 

Directoratul CEZ România propune ca profitul net aferent exerciţiului financiar 2018, în sumă de 2 055 mii LEI, să fie 
reportat ca rezultat nerepartizat în anul 2019. 
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TMK Hydroenergy Power SRL (“Societatea”) este o societate cu capital integral privat, înfiinţată în anul 2010, cu 
sediul social înregistrat la adresa: localitatea Reșiţa, strada Primăverii, nr. 4 B, birouri Etj. 1, judeţul Caraș-Severin, 
România. Societatea este înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J11/309/2010, cod de înregistrare fiscală 
RO 27189093. 

Societatea are ca principal obiect de activitate producţia de energie electrică din surse regenerabile, CAEN 3511. 
Alte activităţi: transportul energiei electrice, distribuţia energiei electrice și comercializarea energiei electrice. 

Societatea s-a înfiinţat în anul 2010, având ca asociat unic TMK Reșiţa SA, o societate comercială română cu sediul 
în Reșiţa, str. Traian Lălescu, nr. 36, judeţul Caraș -Severin, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J11/59/1991, 
cod de identificare fiscală RO 1064207. 

În luna mai 2011 a fost definitivat procesul de achiziţie a Societăţii de către CEZ România SA, o societate 
pe acţiuni, cu capital integral privat, administrată în sistem dualist, înfiinţată în anul 2005, cu sediul social în 
București, Str. Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2B, sector1, România, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul 
J40/20570/07.12.2005. 

Capitalul social al Societăţii este de 36 400 mii LEI și este integral vărsat la 31 decembrie 2018. 

Situaţiile financiare individuale ale societăţii TMK Hydroenergy Power SRL sunt întocmite în conformitate cu:  
■ Legea contabilităţii 82/1991 (republicată), cu modificările și completările ulterioare 
■ Prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 („OMF 1802/2014”) cu modificările și 
completările ulterioare. 

Situaţiile financiare au fost auditate de un auditor independent. 

Situaţiile financiare oferă o imagine fidelă și justă a poziţiei financiare a Societăţii la data de 31 decembrie 2018, cât 
și asupra performanţei financiare și a fluxurilor de numerar pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, în 
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și cu 
politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare. 

Evoluţia principalilor indicatori de performanţă se prezintă astfel:

Indicator Formulă de calcul
Exerciţiu financiar 
încheiat la 31.12.2017

Exerciţiu financiar 
încheiat la 31.12.2018

Indicatori de profitabilitate

EBITDA în total cifră de afaceri EBITDA/Cifră de afaceri 32,81% 35,43%

EBITDA în capitaluri proprii EBITDA/Capitaluri proprii 12,47% 8,62%

Rata profitului brut Profit brut/Cifra de afaceri - 76,10%

Rata rentabilităţii capitalului Profit net/Cifra de afaceri - 18,53%

Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichidităţii
curente

Active circulante/
Datorii pe termen scurt

2,26 0,55

Indicatorul lichidităţii
imediate

(Active circulante - Stocuri)/ 
Datorii pe termen scurt

2,16 0,52

Indicatori de risc

Indicatorul gradului
de îndatorare

Capital împrumutat/
Capitaluri proprii

2,84 1,28

Indicatorul privind
acoperirea dobânzilor

Profitul înaintea plăţii
dobânzii și a impozitului pe 
profit/ Cheltuieli cu dobânda

- 3,64
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Variaţia indicatorilor de lichiditate este determinată, în principal, de creșterea datoriilor curente cu porţiunea pe 
termen scurt a împrumutului datorat către Distribuţie Energie Oltenia SA, în sumă de 4 953 mii LEI. 

Poziţia financiară la 31 decembrie 2018, respectiv 2017, se prezintă astfel:

Valoarea contabilă netă aferentă altor imobilizări necorporale în sumă de 1 673 mii LEI (2017: 1 775 mii LEI), este 
formată din: racordare la reţeaua de distribuţie în sumă de 1 658 mii LEI (2017: 1 741 mii LEI) amortizată pe 25 ani și 
licenţe software în sumă de 15 mii LEI (2017: 34 mii LEI) amortizate pe 3 ani. 

Valoarea contabilă netă la 31 decembrie 2018, a imobilizărilor corporale este de 150 947 mii LEI (2017:
146 621 mii LEI) și include: terenuri și construcţii în sumă de 78 738 mii LEI (2017: 69 261 mii LEI), instalaţii tehnice 
și maşini, în sumă de 68 616 mii LEI (2017: 74 750 mii LEI), alte instalaţii, utilaje și mobilier în sumă de 468 mii LEI 
(2017: 499 mii LEI), imobilizări corporale în curs de execuţie în sumă de 361 mii LEI (2017: 636 mii LEI) și avansuri
în sumă de 2 764 mii LEI (2017: 1 474 mii LEI). 

UM

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2017

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2018

Structura activelor

Imobilizări necorporale mii LEI 1 775 1 673

Imobilizări corporale mii LEI 146 621 150 948

Active circulante mii LEI 4 582 3 957

Cheltuieli în avans mii LEI 110 121

Total mii LEI 153 088 156 699

Structura pasivelor

Capital propriu mii LEI 38 360 65 339

Datorii pe termen scurt
(sub un an)

mii LEI 2 024 7 154

Datorii pe termen lung
(peste un an)

mii LEI 112 500 84 047

Provizioane mii LEI 198 157

Venituri în avans mii LEI 6 2

Total mii LEI 153 088 156 699
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Activele circulante în sumă de 3 957 mii LEI (4 582 mii LEI la 31 decembrie 2017) cuprind, în principal: 
■ stocuri în sumă de 202 mii LEI faţă de 211 mii LEI la 31 decembrie 2017; 
■ creanţe comerciale nete în sumă de 1 081 mii LEI faţă de 928 mii LEI la 31 decembrie 2017; 
■ creanţe cu entităţile afiliate din activitatea de cash-pooling de 1 919 mii LEI faţă de 2 235 mii LEI la
31 decembrie 2017;  
■ alte creanţe, inclusiv creanţe cu bugetul statului, în sumă netă de 412 mii LEI faţă de 889 mii LEI la
31 decembrie 2017; 
■ investitii pe termen scurt, reprezentând depozite bancare constituite pe termen de peste 3 luni, dar nu 
mai mult de un an în sumă de 300 mii LEI, similar cu 31 decembrie 2017; 
■ disponibiliţăţi bănești în conturi de casă și bancă, în sumă de 43 mii LEI faţă de 19 mii LEI la
31 decembrie 2017. 

Datoriile totale ale Societăţii în sumă de 91 201 mii LEI (2017: 114 524 mii LEI) provin, în principal din: 
■ datorii aferente împrumutului pe termen lung primit de la Distribuţie Energie Oltenia SA (fosta CEZ Distribuţie) 
în sumă de 89 903 mii LEI faţă de 113 311 mii LEI la 31 decembrie 2017, din care porţiunea pe termen lung în 
sumă de 84 047 mii LEI (112 500 mii LEI la 31 decembrie 2017); 
■ datorii comerciale în sumă de 941 mii LEI faţă de 898 mii LEI la 31 decembrie 2017; 
■ alte datorii, inclusiv datorii cu bugetul statului, în sumă de 358 mii LEI faţă de 315 mii LEI la 31 decembrie 
2017. 

În cursul anului 2018, Societatea a restituit suma de 23 500 mii LEI din împrumutul contractat de la Distribuţie 
Energie Oltenia SA și a achitat dobânzi aferente în sumă de 4 501 mii LEI. 

Rezerva legală este creată în conformitate cu prevederile Legii Societăţilor Comerciale, conform căreia 5% din 
profitul contabil anual înainte de impozitare este transferat la rezerve legale până când soldul acestora atinge 20% 
din capitalul social al Societăţii. 
La 31 decembrie 2018, rezerva legală înregistrată de Societate este în sumă de 1 311 mii LEI (2017: 706 mii LEI).
  
Principalii indicatori economico-financiari se prezintă astfel:

Indicator UM

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2017

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2018

Cifra de afaceri netă mii LEI 14 582 15 907

Venituri totale mii LEI 18 708 39 802

Cheltuieli totale mii LEI 25 742 27 697

Profit brut (pierdere) mii LEI (7 034) 12 105

Impozit pe profit mii LEI - -

Profit net mii LEI (7 034) 12 105

Producţia netă realizată GWh 57 71
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Cifra de afaceri netă realizată
de Societate în anul 2018

este în sumă de

venituri obţinute din vânzarea de energie în sumă de 

și

venituri din prestări de servicii în sumă de

(2017: 14 582 mii LEI)

(2017: 10 613 mii LEI)

La cifra de afaceri se adaugă
■ venituri din reevaluare imobilizări corporale în sumă de 424 mii LEI (2017: nu a fost cazul);  
■ alte venituri din exploatare în sumă de 4 mii LEI (2017: 6 mii LEI); 
■ venituri financiare în sumă de 23 467 mii LEI (2017: 4 121 mii LEI)

(2017: 1 531 mii LEI)

fiind
formată,

în principal,
din:

15 907 mii LEI

14 408 mii LEI

1 351 mii LEI

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, valoarea certificatelor verzi primite până la
1 aprilie 2017 ca urmare a producerii de energie electrică din surse regenerabile, a fost recunoscută în cifra de 
afaceri la „Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri”.  

Recunoaşterea în venituri s-a realizat lunar, la data stabilirii dreptului de a primi certificate verzi.

În cursul anului 2018, Societatea a vândut un număr de 173 923 certificate verzi cu o valoare de 23 358 mii LEI 
(2017: 62 593 certificate verzi, din care 31 445 primite până la 1 aprilie 2017, pentru care a înregistrat o cheltuială 
financiară în sumă de 18 mii LEI, reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare şi preţul de tranzacţionare de la 
data primirii lor, conform legislaţiei în vigoare, respectiv 31 148 certificate verzi primite după data de 1 aprilie 2017, 
pentru care Societate a recunoscut un venit financiar de 4 112 mii LEI). 

Veniturile totale înregistrate de Societate în anul 2018 au fost de 39 803 mii LEI (2017: 18 708 mii LEI). 

Cheltuielile de exploatare înregistrate de Societate în anul 2018 sunt în sumă de 23 103 mii LEI (2017: 22 169 mii 
LEI), fiind formate în principal din: 
■ cheltuieli cu materiale, energia și apa, în sumă de 1 294 mii LEI (2017: 2 422 mii LEI);  
■ cheltuieli cu personalul în sumă de 2 254 mii LEI (2017: 2 584 mii LEI);  
■ cheltuieli privind ajustările de valoare ale activelor imobilizate și activelor circulante în sumă de 12 403 mii LEI 
(2017: 12 366 mii LEI); 
■ cheltuieli privind prestaţiile externe în sumă de 4 843 mii LEI (2017: 4 686 mii LEI); 
■ cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 130 mii LEI (2017: 146 mii LEI);  
■ cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale în sumă de 2 184 mii LEI (2017: nu a fost cazul); 
■ ajustări de valoare privind activele circulante în sumă de 5 mii LEI (venit) (2017: nu a fost cazul); 
■ alte cheltuieli de exploatare în sumă de 41 mii LEI (2017: 56 mii LEI); 
■ ajustări privind provizioanele în sumă de 40 mii LEI (venit) (2017: 91 mii LEI venit). 
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Cheltuielile financiare înregistrate în cursul anului 2018 sunt în sumă de 4 594 mii LEI (2017: 3 574 mii LEI), astfel 
încât Societatea a înregistrat în cursul anului 2018 cheltuieli totale în sumă de 27 697 mii LEI (2017: 25 742 mii LEI).

La sfârşitul anului 2018, Societatea a înregistrat un profit în sumă de 12 105 mii LEI, astfel încât rezultatul reportat 
cumulat reprezentând pierdere este în sumă de 4 845 mii LEI. Această pierdere va fi acoperită din profiturile viitoare. 

Printre priorităţile Societăţii în anul 2019 se numără realizarea investiţiilor pentru care procedurile de achiziţie a 
contractelor de execuţie au fost demarate în 2018: lucrări complexe pentru montarea celei de-a treia pompă la staţia 
de pompe Timiș Trei Ape, montarea de fibră optică între centralele Grebla - Crăinicel 1 și Timiș Trei Ape, în scopul 
asigurării condiţiilor optime permanente de operare a hidroamenajării, precum și extinderea sistemului de alarmare 
a populaţiei în caz de dezastre naturale în aval de barajele de pe râul Bârzava - faza 2.  
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Tomis Team SA (“Societatea”) este o societate pe acţiuni cu capital integral privat înfiinţată în anul 2006,
cu sediul social în Bucureşti Str. Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2 B, etaj 2, încăperea 2, , sector 1, România.
Societatea funcţionează conform legislaţiei în vigoare din România, fiind înregistrată la Registrul Comerţului
sub nr. J 40/ 3251/26.03.2010 şi cod unic de înregistrare 18874690. 

Activitatea principală a Societăţii este: Producţia de energie electrică cod CAEN 3511. 

Societatea a fost înfiinţată ca societate cu răspundere limitată. În urma Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor 
(AGA) din data de 19 octombrie 2015 şi a întrunirii condiţiilor legale, Societatea şi-a schimbat forma juridică din 
societate cu răspundere limitată în societate pe acţiuni, administrată în sistem dualist. 

Structura acţionariatului la 31 decembrie 2018, respectiv 2017 este următoarea:

Acţionarul majoritar CEZ a.s. este o societate comercială înregistrată, care funcţionează conform legislaţiei în vigoare 
din Republica Cehă, are sediul în Praga, Duhova 2/1444, cod poştal 140 53, Republica Cehă, fiind înregistrată
la Registrul Comerţului ţinut de Tribunalul Municipal din Praga sub numărul 45274649, codul fiscal
CZ45274649 (“CEZ”). 

CEZ Holdings B.V. (fosta Poland Distribution B.V.) este o societate înfiinţată în Olanda, care își desfăşoară activitatea 
în Olanda, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Amsterdam, Zuidoost, fiind înregistrată la Camera de Comerţ sub nr. 24301380 
(“CPD”). 

Societatea deţine 100% din capitalul social al MW Team Invest SRL, o societate românească cu răspundere limitată 
care are ca obiect de activitate “Producerea de energie electrică”.  

Capitalul social total al societăţii MW Team Invest SRL la 31 decembrie 2018 este de 470 616 mii LEI divizat în 
47 061 599 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare. MW Team Invest SRL a dezvoltat un parc eolian 
terestru (“Parcul Eolian Fântânele Est”), cu o capacitate instalată de 85 MW, respectiv 34 turbine eoliene, fiecare cu 
o capacitate de 2,5 MW.  

Situaţiile financiare ale societăţii Tomis Team SA sunt întocmite în conformitate cu: 
■ Legea contabilităţii 82/ 1991(republicată) cu modificările şi completările ulterioare 
■ Prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 (“OMF1802/2014”) cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Situaţiile financiare au fost auditate de un auditor independent.  

Situaţiile financiare oferă o imagine fidelă şi justă a poziţiei financiare a Societăţii la data de 31 decembrie 2018, cât 
şi asupra performanţei financiare şi a fluxurilor de numerar pentru exerciţiul financiar încheiat la această data, în 
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare şi cu 
politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare. 

Sold la 
31 decembrie 2017
(mii LEI) %

Sold la 
31 decembrie 2018
(mii LEI) %

CEZ a.s. 2 180 504 99,999999 2 180 504 99,999999

CEZ Holdings B.V. (fosta
CEZ Poland Distribution B.V.)

10 0,000001 10 0,000001

Total 2 180 504 100 2 180 504 100
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Evoluţia principalilor indicatori de performanţă se prezintă astfel: 

La 31 decembrie 2018, Societatea a înregistrat datorii curente nete în valoare de 35 258 mii LEI faţă de 
79 928 mii LEI, datorii curente nete la 2017.  

Datoriile din derularea operaţiunilor de cash pooling cu CEZ România SA deţin o pondere de 73% în total datorii ce 
trebuiesc plătite într-o perioadă de până la un an.  

Conducerea consideră că sprijinul oferit de societatea - mamă şi de părţile legate este suficientă pentru a-i permite 
Societăţii continuarea activităţii şi achitarea datoriilor în cursul normal al activităţii, fără a fi nevoie de vânzări 
substanţiale de active, întrerupere forţată determinată de factori externi operaţiunilor sale sau alte acţiuni similare.  

Acţionarii şi-au confirmat suportul printr-o Scrisoare de susţinere acordată Societăţii, valabilă în următoarele 12 luni.  

Indicator Formulă de calcul

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2017 

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2018

Indicatori de
activitate

Rotaţia activelor
imobilizate

Cifra de afaceri/
Active imobilizate

0,15 0,15

Rotaţia activelor
circulante

Cifra de afaceri/
Active circulante

4,76 3,40

Rotaţia activului
total

Cifra de afaceri/
Activ total

0,14 0,14

Indicatori
de lichiditate

Indicatorul lichidităţii
curente

Active circulante/
Datorii pe termen scurt

0,36 0,61

Indicatorul lichidităţii
imediate

(Active circulante - Stocuri)/ 
Datorii pe termen scurt

0,34 0,53

Indicatori 
de risc

Rata îndatorării generale Datorii totale/Active totale 0,08 0,07

Rata solvabilităţii
generale

Active totale/Datorii totale 12,16 15,05
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Poziţia financiară la 31 decembrie 2018, respectiv 2017 se prezintă astfel: 

Valoarea contabilă netă la 31 decembrie 2018 a imobilizărilor necorporale în sumă de 336 mii LEI (2017: 897 mii 
LEI ) include în principal: racordarea la reţeaua de distribuţie în sumă de 329 mii LEI (2017: 354 mii LEI) care se 
amortizează pe o perioadă de 20 ani, licenţe GE Power UP – proiect Pilot, în sumă de 9 mii LEI (2017: 21 mii LEI). 

Valoarea contabilă netă la 31 decembrie 2018 a imobilizărilor corporale este de 1 061 214 mii LEI (2017: 
1 147 635 mii LEI) şi include: terenuri şi construcţii în sumă de 414 802 mii LEI (2017: 428 605 mii LEI), instalaţii 
tehnice şi maşini în sumă de 640 903 mii LEI (2017: 708 583 mii LEI), alte imobilizări corporale în sumă de
557 mii LEI (2017: 639 mii LEI). 

La sfârşitul anului 2018, ca urmare a revizuirii calculului costurilor cu demontarea şi refacerea amplasamentului, 
Societatea a recunoscut ca provizion de dezafectare aferent celor 105 turbine puse în funcţiune suma de
40 597 mii LEI (2017: 43 499 mii LEI). Suma brută recunoscută în valoarea imobilizărilor corporale este de
36 983 mii lei (2017: 38 694 mii lei). 

Imobilizările financiare la 31 decembrie 2018 includ acţiuni deţinute la MW Team Invest SRL în valoare de
470 616 mii LEI (2017: 470 616 mii LEI), valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente acestor acţiuni fiind în sumă 
de 127 078 mii LEI  (2017: 105 038 mii LEI). 

UM

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2017

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2018

Structura activelor

Imobilizări necorporale mii LEI 897 336

Imobilizări corporale mii LEI 1 147 635 1 061 214

Imobilizări financiare mii LEI 365 578 343 538

Active circulante mii LEI 46 325 59 980

Cheltuieli în avans mii LEI 4 181 4 051

Total mii LEI 1 564 616 1 469 119

Structura pasivelor

Capitaluri proprii mii LEI 1 362 584 1 301 010

Datorii pe termen scurt
(sub un an)

mii LEI 128 644 97 603

Provizioane mii LEI 73 388 70 506

Venituri în avans mii LEI - -

Total mii LEI 1 564 616 1 469 119
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Activele circulante la 31 decembrie 2018 sunt în sumă de 59 981 mii LEI faţă de  46 325 mii LEI la
31 decembrie 2017 și cuprind, în principal: 

■ creanţe comerciale în sumă de 25 186 mii LEI faţă de 20 874 mii LEI la 31 decembrie 2017; 
alte creanţe, inclusiv creanţe cu bugetul statului, în sumă de 26 349 mii LEI faţă de 22 732 mii LEI la
31 decembrie 2017; 
■ stocuri, materii prime și materiale consumabile în sumă de 8 445 mii LEI faţă de 2 718 mii LEI la
31 decembrie 2017; 
■ disponibilităţi băneşti în conturi de casă şi bancă, în sumă de 1 mii LEI faţă de 1 mii LEI la 31 decembrie 2017. 

Datoriile totale ale Societăţii la 31 decembrie 2018 în sumă de 97 603 mii LEI, faţă de 128 644 mii LEI la
31 decembrie 2017 sunt formate din:  

■ datorii comerciale în sumă de 26 195 mii LEI faţă de 37 455 mii LEI la 31 decembrie 2017; 
■ sume datorate instituţiilor de credit în sumă de 6 mii LEI faţă de 1 mii LEI la 31 decembrie 2017; 
■ împrumuturi de la părţi legate, cash pooling, în sumă de 71 205 mii LEI faţă de 91 013 mii LEI la
31 decembrie 2017; 
■ alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale în sumă 197 mii LEI faţă de 175 mii 
LEI la 31 decembrie 2017. 

La 31 decembrie 2018, Societatea înregistrează provizioane în valoare totală de 70 506 mii LEI, din care: 
■ provizion de dezafectare                                                              40 567 mii LEI 
■ provizioane pentru impozite                                                         29 480 mii LEI
■ provizion pentru bonus de performanţă                                           459 mii LEI 

Principalii indicatori economico-financiari se prezintă astfel: 

Indicator UM

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2017

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2018

Cifra de afaceri netă mii LEI 220 677 204 064

Venituri totale mii LEI 344 434 259 460

Cheltuieli totale mii LEI 180 853 321 034

Pierdere înainte de impozitare mii LEI 163 581 (61 574)

Impozit pe profit mii LEI - -

Pierdere netă mii LEI 163 581 (61 574)
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Cifra de afaceri netă realizată
de Societate în anul 2018

este în sumă de

venituri obţinute din vânzarea de energie electrică
produsă şi servicii conexe în sumă de

venituri din chirii şi prestări de servicii în sumă de
și

La cifra de afaceri se adaugă
■ alte venituri din exploatare în sumă de 2 813 mii LEI (2017: 5 914 mii LEI)
■ venituri financiare în sumă de 52 583 mii LEI (2017: 18 074 mii LEI)

Astfel încât veniturile totale înregistrate de Societate în anul 2018 au fost în sumă de
259 460 mii LEI (2017: 344 434 mii LEI). 

provine
din:

204 064 mii LEI

200 585 mii LEI

874 mii LEI

(2017: 220 677 mii LEI)

(2017: 200 897 mii LEI)

(2017: 754 mii LEI)

Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/ 2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, fiind recunoscute 
la data stabilirii dreptului de primire a certificatelor verzi, la 31 decembrie 2017, Societatea a înregistrat „Venituri din 
subvenţii aferente cifrei de afaceri nete” aferente certificatele verzi primite până la 1 aprilie 2017  în sumă de
17 821 mii LEI. 

Cheltuielile totale înregistrate de Societate în anul 2018 în sumă de 321 034 mii LEI (2017: 180 853 mii LEI) sunt 
formate din: cheltuieli de exploatare în sumă de 297 334 mii LEI (2017: 219 745 mii LEI), ajustări de valoare privind 
imobilizările financiare reprezentând cheltuiala în sumă de 22 039 mii LEI (2017: ajustări de valoare imobilizări 
financiare reprezentând venit în sumă de (40 696) mii LEI) şi cheltuieli financiare în sumă de 1 661 mii LEI (2017: 
1 804 mii LEI). 

Cheltuielile de exploatare sunt formate din: 
■ cheltuieli cu materii prime şi materiale, alte cheltuieli materiale, cheltuieli privind mărfurile şi cheltuieli cu 
energia şi apă în sumă de 119 793 mii LEI (2017: 125 968 mii LEI); 
■ cheltuieli cu personalul în sumă de 2 430 mii LEI (2017: 2 634 mii LEI); 
■ ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale la 31 decembrie 2018 în sumă de
95 059 mii LEI (2017: (9 319) mii LEI); 
■ cheltuieli privind prestaţiile externe în sumă de 75 600 mii LEI (2017: 95 456 mii LEI); 
■ cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în sumă de 4 430 mii LEI (2017: 4 451 mii LEI); 
■ ajustări privind provizioanele în sumă de 50 mii LEI (2017: 44 mii LEI). 

În cursul anului 2018, Societatea nu a înregistrat cheltuieli cu impozitul pe profit. 

La 31 decembrie 2018, Societatea a înregistrat o pierdere în sumă de 61 574 mii LEI (2017: un profit în sumă
de 163 581 mii LEI) având datorii curente nete în valoare de 35 258 mii LEI (2017: datorii curente nete de
79 928 mii LEI). 

Compania îşi canalizează acţiunile viitoare spre îmbunătăţirea eficienţei în întreţinerea şi operarea parcului eolian, 
creşterea producţiei de energie electrică prin creşterea eficienţei în generarea de energie electrică prin programe de 
corecţie a alinierii poziţiei nacelei şi găsirea celor mai adecvate şi eficiente soluţii pentru stocarea energiei. 
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MW Team Invest SRL (“Societatea”) este o societate cu răspundere limitată, fiind înregistrată la Registrul Comerţului 
Bucureşti cu nr. J 40/3253/26.03.2010 având sediul social în Bucureşti, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2 B, etaj 2, 
încăperea 3, România. 

Obiectul principal de activitate este „Producţie de energie electrică” – cod CAEN 3511, iar obiectul secundar de 
activitate este „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii și închiriate” – cod CAEN 6820.  

Asociatul unic, Tomis Team SA, este o societate pe acţiuni, administrată în sistem dualist, cu capital integral 
privat, înfiinţată în anul 2006, fiind înregistrată și funcţionând conform legislaţiei în vigoare din România, cu sediul 
în București, strada Ion Ionescu de la Brad, nr. 2B, etaj 2, încăperea 3, sector 1, fiind înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/3251/26.03.2010 și cod unic de înregistrare 18874690.  

Prin Hotărârea din 19 februarie 2016, asociatul unic al Societăţii a aprobat majorarea capitalului social al MW Team 
Invest SRL cu suma de 180 100 mii LEI (echivalentul a 40 409 mii EURO) prin conversia în părţi sociale a unei părţi 
din creanţa deţinută de asociatul unic, Tomis Team SA, în baza contractului de împrumut din data de 28 noiembrie 
2008. Societatea a emis un număr de 18 010 000 părţi sociale, având o valoare nominală de 0,010 mii LEI fiecare. 

Prin Hotărârea Asociatului Unic din data de 9 decembrie 2016 a fost aprobată majorarea capitalului cu suma 
de 203 021 mii LEI, din care 76 715 mii LEI prin conversia în părţi sociale a creanţei deţinută de Tomis Team SA 
reprezentând împrumut și dobânzi aferente, respectiv 126 306 mii LEI aport în numerar al Asociatului Unic, fiind 
emise de către Societate un număr de 20 302 146 părţi sociale, având o valoare nominală de 0,010 mii LEI fiecare. 

În urma acestor majorări succesive de capital, la 31 decembrie 2016, capitalul social al MW Team Invest SRL este de 
470 616 mii LEI corespunzător unui număr de 47 061 599 părţi sociale. 

Situaţiile financiare ale MW Team Invest SRL sunt întocmite în conformitate cu: 
■ Legea contabilităţii 82/1991 (republicată) cu modificările și completările ulterioare; 
■ Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare. 

Situaţiile financiare au fost auditate de un auditor independent. 
Situaţiile financiare oferă o imagine fidelă și justă a poziţiei financiare a Societăţii la data de 31 decembrie 2018, cât 
și asupra performanţei financiare și a fluxurilor de numerar pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, în 
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și cu 
politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare.

Evoluţia principalilor indicatori de performanţă se prezintă astfel:

Indicator Formulă de calcul
Exerciţiu financiar 
încheiat la 31.12.2017

Exerciţiu financiar 
încheiat la 31.12.2018

Indicatori de activitate

Rotaţia activului total Cifra de afaceri/Activ total 0,15 0,10

Rotaţia activelor circulante Cifra de afaceri/
Active circulante

1,72 0,78

Rotaţia activelor imobilizate Cifra de afaceri/
Active imobilizate

0,16 0,12

Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichidităţii
curente

Active circulante/
Datorii pe termen scurt

3,93 12,46

Indicatorul lichidităţii
imediate

(Active circulante - Stocuri)/
Datorii pe termen scurt

3,93 12,46

Indicatori de risc

Gradul de îndatorare generală Datorii totale/
Active totale

0,02 0,01

Solvabilitate globală Active totale/
Datorii totale

45,99 96,85
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Poziţia financiară la 31 decembrie 2018, respectiv 2017 se prezintă astfel: 

UM

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2017

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2018

Structura activelor

Imobilizări necorporale mii LEI 210 37

Imobilizări corporale mii LEI 365 368 343 501

Active circulante mii LEI 34 288 50 942

Cheltuieli în avans mii LEI 1 515 1 454

Total mii LEI 401 381 395 934

Structura pasivelor

Capitaluri proprii mii LEI 369 332 369 442

Datorii pe termen scurt
(sub un an)

mii LEI 8 727 4 088

Provizioane mii LEI 23 322 22 404

Total mii LEI 401 381 395 934

Societatea deţine 34 de turbine eoliene, cu o capacitate instalată de 85 MW.         

Valoarea contabilă netă a imobilizărilor corporale la 31 decembrie 2018 este de 343 501 mii LEI (2017: 365 367 mii 
LEI) și include în principal: construcţii speciale în sumă de 141 958 mii LEI (2017: 138 711 mii LEI), instalaţii tehnice 
și mașini în sumă de 200 729 mii LEI (2017: 221 069 mii LEI ), imobilizări corporale în curs în sumă de 802 mii LEI 
(2017: 5 588 mii LEI). 

Imobilizările corporale în curs de execuţie la 31 decembrie 2018 reprezintă, în principal, contravaloarea 
componentelor aferente turbinelor eoliene. 

La sfârșitul anului 2018, Societatea a revizuit calculul costurilor cu demontarea și refacerea amplasamentului și a 
recunoscut ca provizion de dezafectare aferent celor 34 de turbine eoliene suma de 13 136 mii LEI (2017: 
14 085 mii LEI). 

Creanţele aflate în sold la 31 decembrie 2018 în sumă de 50 908 mii LEI, au crescut faţă de anul precedent (2017: 
34 287 mii LEI) și sunt formate din: 

■ creanţe comerciale în suma de 7 377 mii LEI (2017: 10 491 mii LEI);  
■ sume de încasat de la entităţile asociate în sumă de 29 774 mii LEI (2017: 18 139 mii LEI); 
■ alte creanţe în sumă de 13 756 mii LEI (2017: 5 658 mii LEI). 

Datoriile Societăţii la 31 decembrie 2018 sunt în sumă de 4 088 mii LEI (2017: 8 727 mii LEI) și constau în:  
■ datorii comerciale în valoare de 3 087 mii LEI (2017: de 8 432 mii LEI), din care entităţi afiliate/ părţi legate în 
sumă de 614 mii LEI (2017: 1 278 mii LEI); 
■ alte datorii inclusiv datorii fiscale și datoriile privind asigurările sociale în valoare de 1 001 mii LEI (2017: 
295 mii LEI). 
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Societatea are constituit un provizion pentru dezafectarea imobilizărilor corporale în valoare de 13 136 mii LEI (2017: 
14 085 mii LEI). La sfârșitul anului 2018, calculul provizionului de dezafectare a fost revizuit conform noilor rate de 
discount și a fost diminuat provizionul capitalizat în valoarea activelor cu suma de 949 mii LEI.  

În anul 2018 respectiv 2017, Societatea nu a înregistrat cheltuieli de dezafectare. 

Provizionul pentru dezafectarea imobilizărilor corporale a fost constituit pe baza prevederilor contractelor de 
superficie încheiate între Societate și proprietarii terenurilor închiriate, care stipulează obligativitatea readucerii 
terenului în starea iniţială la momentul dezafectării parcului eolian. 

La 31 decembrie 2018, Societatea are constituit un provizion privind impozite și taxe în valoare de 9 236 mii LEI, 
estimarea fiind efectuată ca urmare a înștiinţării de plată emise în data de 15 ianuarie 2016 de Primăria Fântânele 
pentru impozitul pe clădiri aferent turnurilor eoliene în perioada 2010 - 2014, inclusiv majorările de întârziere 
aferente. În baza acestei înștiinţări, Societatea a efectuat plăţi privind sumele retroactive aferente impozitului pe 
clădiri aferent turnurilor eoliene în sumă de 5 276 mii LEI. Sumele respective au fost înregistrate în contul bilanţier 
drept „Decontări din operaţiuni în curs de clarificare” având în vedere că Societatea le-a contestat în instanţă.  

Provizionul pentru bonusuri se referă la bonusuri de performanţă pe care managementul a decis să le acorde 
angajaţilor în funcţie de realizarea indicatorilor de performanţă (KPI). Aceste bonusuri vor fi plătite angajaţilor în 
semestrul I al anului 2019. 

Societatea are implementat sistemul de administrare lichidităţi “Cash pooling”, care constă în prevenirea riscului de 
lichiditate prin transferul fizic de fonduri din conturi aparţinând societăţilor Grupului prin intermediul Pool Leader-ului, 
la care participă și celelalte societăţi din Grupul CEZ în România. 

Principalii indicatori economico-financiari se prezintă astfel: 

Cifra de afaceri realizată de societate provine în principal din închirierea turbinelor eoliene către Tomis Team SA. 

La cifra de afaceri se adaugă alte venituri din exploatare în sumă de 7 363 mii LEI (2017: 982 mii LEI) și venituri 
financiare în sumă de 307 mii LEI (2017: 41 mii LEI). 

Indicator UM

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2017

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2018

Cifra de afaceri netă mii LEI 58 897 39 791

Venituri totale mii LEI 91 165 47 461

Cheltuieli totale mii LEI 7 673 47 351

(Pierdere)/
Profit înainte de impozitare

mii LEI 83 493 (110)

Impozit pe profit mii LEI - -

(Pierdere)/
Profit net

mii LEI 83 493 (110)
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Cheltuielile totale înregistrate în cursul anului 2018 în sumă de 47 351 mii LEI  (2017: 7 673 mii LEI) sunt formate, în 
principal din: 

■ cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri în sumă de 2 190 mii LEI  (2017: 399 mii LEI);  
■ cheltuieli cu personalul în valoare de 414 mii LEI (2017: 22 mii LEI);  
■ ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale în sumă de 29 095 mii LEI
(2017: 5 039 mii LEI); 
■ cheltuieli privind prestaţiile externe în valoare de 14 412 mii LEI  (2017: 10 686 mii LEI); 
■ cheltuieli cu alte impozite și taxe în valoare de 1 267 mii LEI (2017: 1 281 mii LEI); 
■ alte cheltuieli în valoare de (70 mii LEI) (2017: 250 mii LEI); 
■ cheltuieli financiare în sumă de 11 mii LEI (2017: 73 mii LEI). 

În cursul anului 2018, Societatea nu a înregistrat cheltuieli cu impozitul pe profit. 

La 31 decembrie 2018, Societatea a înregistrat un profit net în sumă de 110 mii LEI (2017: profit net în sumă de 
83 493 mii LEI) având active curente nete în sumă de 47 559 mii LEI (2017: 26 280 mii LEI).  

Profitul provine din: pierdere din activitatea de exploatare în sumă de 186 mii LEI (2017: profit din activitatea de 
exploatare 83 525 mii LEI) și profit din activitatea financiară, în sumă de 296 mii LEI (2017: pierdere din activitatea 
financiară de 32 mii LEI). 

Din profitul anului 2018 a fost repartizată la rezerva legală suma de 6 mii LEI, conform prevederilor Legii Societăţilor 
Comerciale. 

Compania își canalizează acţiunile viitoare spre îmbunătăţirea eficienţei în întreţinerea și operarea parcului eolian, 
creșterea eficienţei în generarea de energie electrică prin programe de corecţie a alinierii poziţiei nacelei și găsirea 
celor mai adecvate și eficiente soluţii pentru stocarea energiei. 
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Ovidiu Development SRL (“Societatea”) este o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în București, 
str. Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2B , et. 2, Încăperea 1, Sector 1, România, fiind înregistrată la Registrul Comerţului 
Bucureşti cu nr. J40/3252/26.03.2010.  

Activitatea principală a Societăţii este: Producţia de energie electrică cod CAEN 3511. 

Prin Hotărârea AGA din 11.08.2016 s-a hotărât extinderea obiectului secundar de activitate cu activitaţile de: 
distribuţie de energie electrică şi comercializarea energiei electrice.

La 31 decembrie 2018, respectiv 2017, structura acţionariatului era următoarea:

Acţionarul majoritar CEZ a.s. este o societate comercială înregistrată, care funcţionează conform legislaţiei în vigoare 
din Republica Cehă, cu sediul în Praga, Duhova 2/1444, cod poştal 140 53, Republica Cehă, fiind înregistrată la 
Registrul Comerţului ţinut de Tribunalul Municipal din Praga sub numărul 45274649, codul fiscal CZ45274649 
(“CEZ”). 

CEZ Holdings B.V. (fosta CEZ Poland Distribution B.V.) este o societate înfiinţată în Olanda, cu sediul social în 
Hogehilweg 5D, 1101 CA Amsterdam, Olanda, înregistrată la Camera de Comerţ din Olanda sub nr.24301380. 

Situaţiile financiare ale Societăţii Ovidiu Development SRL sunt întocmite în conformitate cu: 
■ Legea contabilităţii 82/ 1991 (republicată) cu modificările şi completările ulterioare. 
■ Prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 (“OMF1802/2014”) cu modificările
şi completările ulterioare. 

Situaţiile financiare au fost auditate de un auditor independent.  

Situaţiile financiare oferă o imagine fidelă şi justă a poziţiei financiare a Societăţii la data de 31 decembrie 2018, cât 
şi asupra performanţei financiare şi a fluxurilor de numerar pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, în 
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare şi cu 
politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare. 

Sold la 
31 decembrie 2017
(mii LEI) %

Sold la 
31 decembrie 2018
(mii LEI) %

CEZ a.s. 181 582 99,98 181 582 99,98

CEZ Holdings B.V. (fosta
CEZ Poland Distribution B.V.)

35 0,02 35 0,02

Total 181 617 100,00 181 617 100,00
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Evoluţia principalilor indicatori de performanţă se prezintă astfel: 

La 31 decembrie 2018, Societatea a înregistrat active curente nete în valoare de 219 359 mii LEI faţă de
158 348 mii LEI active curente nete la sfârşitul anului 2017. 

Poziţia financiară la 31 decembrie 2018, respectiv 2017 se prezintă astfel: 

Indicator Formulă de calcul

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2017 

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2018

Indicatori
de lichiditate
Indicatorul lichidităţii
curente

Active circulante/
Datorii pe termen scurt

8,85 20,36

Indicatorul lichidităţii
imediate

(Active circulante - Stocuri)/ 
Datorii pe termen scurt

8,85 20,36

Indicatori 
de risc
Rata îndatorării generale Datorii totale/Active totale 0,01 0,01

Rata solvabilităţii
generale

Active totale/Datorii totale 74,23 129,93

Indicatori de
activitate
Rotaţia activelor
imobilizate

Cifra de afaceri/
Active imobilizate

0,14 0,14

Rotaţia activelor
circulante

Cifra de afaceri/
Active circulante

1,02 0,73

Rotaţia activului total Cifra de afaceri/
Activ total

0,12 0,11

UM

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2017

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2018

Structura activelor

Imobilizări necorporale mii LEI 419 18

Imobilizări corporale mii LEI 1 295 539 1 225 508

Active circulante mii LEI 175 898 228 430

Cheltuieli în avans mii LEI 3 826 3 737

Total mii LEI 1 475 682 1 457 693

Structura pasivelor

Capital propriu mii LEI 1 394 848 1 388 316

Datorii pe termen scurt (sub un an) mii LEI 19 880 11 219

Provizioane mii LEI 60 954 58 158

Total mii LEI 1 475 682 1 457 693
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Valoarea contabilă netă la 31 decembrie 2018 a imobilizărilor necorporale este în sumă de 18 mii LEI
(2017: 419 mii LEI) şi include în principal licenţe soft creştere producţie turbine, amortizate pe o perioadă de trei ani. 

Valoarea contabilă netă a imobilizărilor corporale la 31 decembrie 2018 este de 1 225 508 mii LEI (2017:
1 295 539 mii LEI) şi include: terenuri şi construcţii în sumă de 448 135 mii LEI (2017: 475 544 mii LEI), instalaţii 
tehnice şi maşini în sumă de  770 229 mii LEI (2017: 813 389 mii LEI), imobilizări corporale în curs în sumă de
7 140 mii LEI (2017: 877 mii LEI) şi avansuri acordate pentru imobilizări corporale în sumă de 4 mii LEI
(2017: 5 728 mii LEI). 

Societatea are înregistrate imobilizări corporale în curs de execuţie la 31 decembrie 2018 în sumă de 7 140 mii LEI 
(2017: 877 mii LEI) constituite, în principal, din componente aferente turbinelor eoliene în sumă de 2 330 mii LEI şi 
componentele platformei macara în sumă de 4 796 mii LEI.  

Activele circulante la 31 decembrie 2018 sunt în sumă de 228 430 mii LEI faţă de 175 898 mii LEI la 31 decembrie 
2017 şi cuprind, în principal: 

■ creanţe comerciale în sumă de 15 259 mii LEI, faţă de 33 746 mii LEI la 31 decembrie 2017; 
■ creanţe aferente împrumuturilor de la părţi legate, cash pooling, în sumă de 190 148 mii LEI faţă de
119 027 mii LEI la 31 decembrie 2017; 
■ alte creanţe, inclusiv creanţe cu bugetul statului, în sumă de 22 959 mii LEI faţă de 22 172 mii LEI la
31 decembrie 2017; 
■ stocuri, materii prime şi materiale consumabile în sumă de 15 mii LEI la fel ca la 31 decembrie 2017; 
■ disponibilităţi băneşti în conturi de casă şi bancă în sumă de  49 mii LEI faţă de 48 mii LEI la
31 decembrie 2017. 

Datoriile Societăţii la 31 decembrie 2018 sunt în sumă totală de 11 237 mii LEI (2017: 19 880 mii LEI) şi constau în:  
■ datorii comerciale în sumă de 11 034 mii LEI (2017: 19 718 mii LEI); 
■ alte datorii inclusiv datorii fiscale şi datorii privind asigurări sociale în sumă de 203 mii LEI (2017: 162 mii LEI). 

La 31 decembrie 2018, Societatea înregistrează provizioane în valoare totală de 58 158 mii LEI, din care: 
■ provizion de dezafectare                                                         39 021 mii LEI 
■ provizioane pentru impozite                                                    17 425 mii LEI 
■ provizion pentru litigii                                                                 1 650 mii LEI 
■ provizion pentru bonus de performanţă                                        62 mii LEI 

Provizionul pentru dezafectarea imobilizărilor corporale a fost constituit pe baza prevederilor contractelor de 
superficie încheiate între Societate şi proprietarii terenurilor închiriate, conform cărora Societatea are obligaţia de a 
readuce terenurile în starea iniţială la momentul dezafectării parcului eolian.

La sfârşitul anului 2018, Societatea a recunoscut ca provizion de dezafectare aferent celor 101 turbine eoliene 
suma de 39 022 mii LEI (2017: 41 842 mii LEI), ca urmare a revizuirii calculul costurilor cu demontarea şi refacerea 
amplasamentului.  

Societatea are în sold un provizion privind impozite şi taxe, constituit în decembrie 2015, estimarea fiind efectuată 
conform înştiinţării de plată emisă în data de 15 ianuarie 2016 de Primăria Fântânele pentru impozitul pe clădiri 
aferent turnurilor eoliene pe perioada 2010 - 2014, inclusiv majorările de întârziere aferente.
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Principalii indicatori economico-financiari se prezintă astfel:

Indicator UM

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2017

Exerciţiu financiar 
încheiat la
31 decembrie 2018

Cifra de afaceri netă mii LEI 178 677 166 055

Venituri totale mii LEI 326 889 207 759

Cheltuieli totale mii LEI 142 394 214 292

(Pierdere)/
Profit înainte de impozitare

mii LEI 184 495 (6 533)

Impozit pe profit mii LEI - -

(Pierdere)/
Profit net

mii LEI 184 495 (6 533)

Veniturile totale înregistrate
de Societate în cursul anului 2018

sunt în sumă de

venituri din vânzare de energie şi
servicii conexe în sumă de

venituri din vânzarea de mărfuri în sumă de

alte venituri din exploatare în sumă de 

venituri financiare în sumă de

venituri din subvenţii reprezentând certificate verzi
în 2018 nu a fost cazul  

formate în 
principal

din:

207 759 mii LEI

165 880 mii LEI

175 mii LEI

591 mii LEI

41 112 mii LEI

(2017: 326 889 mii LEI)

(2017: 162 389 mii LEI)

(2017: 2 680 mii LEI)

(2017: 12 287 mii LEI)

(2017: 15 198 mii LEI)

(2017: 13 609 mii LEI)
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Prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 895/2017 a fost modificat tratamentul contabil al certificatelor verzi 
primite începând cu data de 1 aprilie 2017; acestea se evidenţiază extracontabil la momentul primirii și se recunosc 
la venituri financiare la momentul tranzacţionării lor. 

Cheltuielile totale înregistrate de Societate în cursul anului 2018 în sumă de 214 292 mii LEI (2017: 142 394 mii LEI) 
sunt formate in principal din:  

■ cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile şi alte cheltuieli materiale în sumă de 83 490 mii LEI 
(2017: 100 090 mii LEI); 
■ cheltuieli cu personalul în sumă de 1 623 mii LEI (2017: 556 mii LEI); 
■ ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale în sumă de 92 038 mii LEI (2017: (15 611) mii 
LEI);  
■ cheltuieli privind prestaţiile externe în sumă de 33 151 mii LEI (2017: 37 620 mii LEI); 
■ cheltuieli cu impozite şi taxe în sumă de 3 916 mii LEI (2017: 4 066 mii LEI); 
■ cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător în anul 2018 nu este cazul (2017: 12 268 mii LEI); 
■ alte cheltuieli în sumă de 34 mii LEI (2017: 526 mii LEI); 
■ ajustări privind provizioanele în sumă de 24 mii LEI (2017: 22 mii LEI); 
■ cheltuieli financiare în sumă de 16 mii LEI (2017: 177 mii LEI). 

În cursul anului 2018, Societatea nu a înregistrat cheltuieli cu impozitul pe profit. 

La 31 decembrie 2018, Societatea a înregistrat o pierdere netă în sumă de 6 533 mii LEI (2017: un profit net în sumă 
de 184 495 mii LEI).  

Pierderea provine din: pierdere din activitatea de exploatare în sumă de 47 629 mii LEI (2017: profit de
169 474 mii LEI) şi profit din activitatea financiară, în sumă de 41 096 mii LEI (2017: profit din activitatea financiară, în 
sumă de 15 021 mii LEI). 

În urma proiecţiilor fluxurilor de numerar întocmite pentru perioada 2019 – 2036, conducerea Societăţii 
preconizează că aceasta va fi profitabilă pe termen mediu şi lung, având în vedere schimbările din 2017 şi 2018 din 
mediul legislativ privind reglementarea certificatelor verzi. 

Mai mult, Societatea a obţinut în cursul anului 2016, notificările de la Comisia Europeană şi acreditările finale de la 
ANRE, pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi.  

În luna martie 2017 a fost emisă OUG nr. 24 pentru modificarea şi completarea Legii 220/ 2008 care aduce o serie 
de modificări al căror rezultat este, per ansamblu pozitiv. 

Compania îşi canalizează acţiunile viitoare spre îmbunătăţirea eficienţei în întreţinerea şi operarea parcului eolian, 
creşterea producţiei de energie electrică prin creşterea eficienţiei în generarea de energie electrică prin programe 
de corecţie a alinierii poziţiei nacelei şi găsirea celor mai adecvate şi eficiente soluţii pentru stocarea energiei. 
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A) Investiţii în reţeaua de distribuţie a energiei electrice 

Distribuţie Energie Oltenia SA a derulat în anul 2018 un program de investiţii, finanţat din surse proprii în valoare de 
183 961,5 mii LEI, şi un program de puneri în funcţiune în valoare de 181 987,1 mii LEI. 

Realizările efective aferente anului 2018 în partea de realizări investiţii şi punerea lor în funcţiune au fost: 
■ CAPEX - 183 961,5 mii LEI 
■ Puneri în funcţiune – 181 987,1 mii LEI 

În conformitate cu strategia Distribuţie Energie Oltenia SA, principalele ţinte declarate sunt: 

A. Armonizarea indicatorilor de performanţă SAIDI/SAIFI cu cerinţele asumate faţă de ANRE, constând în: 
■ Lucrări de modernizare reţele aeriene de medie tensiune și buclări în cadrul cărora se înlocuiește izolaţia 
existentă cu alta, de construcţie modernă, de tip compozit, se înlocuiesc stâlpii fisuraţi și crăpaţi precum 
și consolele metalice, se montează conductor nou, de construcţie modernă și se montează / înlocuieșc 
separatoarele de secţionare pentru care au fost promovate un număr de patru lucrări în programul de investiţii;  
■ Lucrări de modernizare reţele subterane de medie tensiune și buclări în cadrul cărora se realizează 
fotografierea cablurilor noi, care pot fi însoţite de fibră optică pe întreg traseul, în programul de investiţii au fost 
promovate un număr de 5 lucrări; 
■ montarea unui număr de 141 bucăţi reanclanșatoare. 

B. Reducerea Consumului Propriu Tehnologic (CPT) prin: 
■ modernizări reţele electrice de joasă tensiune în lungime de 56,6 km; 
■ achiziţionarea şi montarea unui număr de 215  transformatoare, înlocuind transformatoarele existente cu 
durata normată de funcţionare depăşită şi pierderi tehnologice mari; 
■ trecerea instalaţiilor care funcţionau la 6 kV, la o tensiune superioară de 20 kV – prin modernizarea unui 
număr de 47 posturi de transformare şi montarea a 25,6 km de cablu de medie tensiune; 
■ modernizarea a 2 095 branșamente aeriene, respectiv prin montarea a 5 770 de FDCP-uri. 

C. Îmbunătăţirea parametrilor calitativi ai energiei electrice distribuite consumatorilor
     Distribuţie Energie Oltenia SA

■ realizarea unor capacităţi de distribuţie noi, cum sunt: 39 posturi de transformare noi, 23,86 km de reţea
electrică de medie tensiune şi 48,38 km de reţea de joasă tensiune; 
■ modernizarea unui număr de 251 posturi de transformare. 

D. Integrarea staţiilor de transformare 110/20 kV în sistemul SCADA al Distribuţie Energie Oltenia SA 
■ modernizarea unui număr de 6 staţii de transformare 110/ 20 kV şi integrarea acestora în SCADA: staţiile Azot, 
Măgura, Olt, Sybetra, Vedea și Viișoara. 

E. Reînnoirea contoarelor abonaţilor Distribuţie Energie Oltenia SA, conform normelor metrologice
în vigoare 

■ achiziţia şi montarea unui număr de 100 722 de contori pentru măsurarea energiei electrice atât la clienţi noi 
cât şi la cei vechi. 

F. Cele mai importante investiţii din punct de vedere tehnic, realizate și puse în funcţiune în anul 2018 în 
cadrul Distribuţie Energie Oltenia SA, au fost: 

■ Staţia electrică de transformare 110/20 kV de tip Greenfield (Craiova ZIEC), amplasată în zona industrială de 
est a Craiovei, jud.Dolj – 20 850,4 mii LEI 
■ Trecere la 20 kV a reţelelor electrice de 6 kV din municipiul Craiova, în cartierul Craioviţa și localitatea Podari – 
15 794 mii LEI 
■ Lucrări de „Modernizare posturi de transformare și montare transformator nou în vederea reducerii CPT-ului 
tehnic” în judeţele Vâlcea, Dolj, Gorj, Argeș, Olt, Mehedinţi și Gorj – 7 840,4 mii LEI 
■ Lucrări de modernizare LEA de joasă tensiune, branșamente și lucrări de modernizare branșamente în 
vederea reducerii CPT-ului nontehnic – 13 618 mii LEI 
■ Integrarea în SCADA a staţiilor de transformare 110/ 20 kV: Azot, Măgura, Olt, Sybetra, Vedea, Viișoara –
16 899 4 mii LEI    
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Evoluţia investiţiilor (CAPEX) și a punerilor în funcţiune în reţeaua de distribuţie între anii 2007 – 2018
se prezintă astfel: 
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B) Investiţii în producţia de energie

Sistemul hidroenergetic de la Reșiţa
În decembrie 2010, Grupul CEZ în România a finalizat achiziţia sistemului hidroenergetic din judeţul Caraş Severin, 
lângă Reşiţa, cumpărând 100% acţiunile companiei TMK Hydroenergy Power SRL. 

La momentul achiziţiei, sistemul hidroenergetic includea 4 centrale hidroelectrice (Grebla, Crăinicel 1, Crăinicel 2 şi 
Breazova) şi amenajările hidro aferente, având o capacitate instalată de 18 MW.  

Cele 4 lacuri ale amenajării (Secu, Gozna, Văliug şi Timiş Trei Ape) au atât rol de alimentare a centralelor, de 
regularizare a cursurilor de apă (Semenic, Bârzava şi Timiş), cât şi de alimentare cu apă a industriei şi localităţilor
din zonă. 

Sistemul a fost în operare până în luna iulie 2012, când producţia de energie electrică a fost total oprită, în vederea 
retehnologizării, fiind menţinute în funcţiune reţelele electrice din amenajare. După finalizarea lucrărilor de 
retehnologizare din decembrie 2013, puterea instalată a crescut la 21,98 MW.  

2014 a fost primul an de operare al noilor capacităţi de producere a energiei electrice, depășindu-se cu 11%
planul de producţie. S-au investit aproximativ 6,2 milioane LEI care au dus la o producţie anuală de energie de
90,2 GWh brut.  

Tot în 2014, s-a demarat un amplu proiect de integrare a companiei în conceptul operaţional al Grupului CEZ în 
România, proiect ce a vizat revizuirea proceselor, a sistemului de raportare intern şi extern, şi nu în ultimul rând, 
definirea şi implementarea strategiei de operare şi mentenanţă care să asigure conformarea cu cele mai bune 
practici din domeniu.  

În cursul anului 2015 s-a realizat faza I a lucrării de modernizare a sistemului integrat de înștiinţare – alarmare a 
populaţiei în aval de barajele Gozna, Văliug, Secu și Timiș Trei Ape, precum și reabilitarea aparatelor de măsură și 
control existente la barajul Secu (conform solicitării autorităţilor). 
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Pe parcursul anului 2016 a fost identificată necesitatea completării sistemului de alarmare cu încă patru sirene, 
pentru a se acoperi integral judeţul Caraş-Severin, investiţie începută la sfârşitul anului. 

În anul 2017 s-au finalizat lucrările la sistemul de alarmare care cuprinde 11 sirene şi sistemele aferente de acţionare 
a acestora de la distanţă, de la sediul companiei şi de la sediul ISU Reşiţa. 

Pe parcursul anului 2017, s-au demarat lucrările de reabilitare a apeductului Port Secu, obiectiv înregistrat în 
catalogul monumentelor istorice din România. 

În anul 2018 s-au finalizat proiecte de investiţii demarate în anii anteriori și s-au demarat noi proiecte de investiţii care 
vor fi finalizate în 2019. Au fost finalizate lucrările de reabilitare a apeductului Port Secu și cele de modernizare a 
sistemului de răcire al hidrogeneratoarelor centralei electrice. Proiectele de investiţii importante demarate în 2018 cu 
termen de finalizare în anul 2019 sunt: 

■ Achiziţia, instalarea și montarea celei de a treia pompe în staţia Timiș Trei Ape în scopul creșterii producţiei 
hidroamenajarii prin introducerea în circuitul de producţie de energie electrică a unui debit suplimentar de apă 
de 300 l/s 
■ Interconectarea sistemului hidroenergetic prin fibra optică, investiţie ce va asigura performanţa în operarea 
centralei electrice și achiziţia de date; 
■ Finalizarea proiectului de alarmare a populaţiei din localităţile amplasate pe cursul râului Bârzava, în aria 
administrativă a judeţului Timiș, în caz de dezastre naturale. Proiectul constă în achiziţia, montarea și integrarea 
în sistemul centralizat de alarmare a unui număr de 24 sirene. 
■ Reabilitarea parţială a infrastructurii hidrotehnice a centralei electrice (a canalelor de aducţiune). 

Cantităţile medii anuale de precipitaţii din 2018, comparabile ca valori cu cele din 2016 (an de referinţă pentru 
cantitatea de precipitaţii), au avut o repartizare neuniformă în cele două jumatăţi ale anului și anume în prima 
jumătate au fost cantităţi excesive iar în cea de-a doua nu au mai fost precipitaţii, motiv pentru care a fost realizată 
doar 96% din producţia de energie electrică netă și indicatorul gross margin realizat în proporţie de 98%.  
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În august 2008, CEZ a achiziţionat cele două proiecte care formează cel mai mare parc eolian situat pe uscat din 
Europa, localizate în Dobrogea, în zona comunelor  Fântânele, Cogealac şi Grădina, cu o capacitate totală de 600 
MW şi o investiţie de 1,1 miliarde EURO.  
 
Lucrările au început în luna octombrie 2008, primul MWh a fost produs în iunie 2010; în anul 2012 au fost  finalizate 
lucrările de construcţie şi ambele etape ale proiectului au devenit complet operaţionale. 

Fântânele, Cogealac şi Grădina sunt situate în nordul judeţului Constanţa, la 17 km distanţă de Marea Neagră. 
Parcurile eoliene CEZ cuprind 240 de turbine de 2,5 MW, 100 metri înalţime şi un diametru al rotorului de 100 
de metri. Dezvoltat în două etape – prima la Fântânele şi cea de a doua în zona Cogealac şi Grădina, proiectul 
parcurilor eoliene CEZ contribuie la atingerea, de către România, a ţintelor de producţie de energie din surse 
regenerabile şi de asemenea la realizarea cotelor obligatorii de certificate verzi. 

Prin această investiţie, Grupul CEZ în România se poziţionează ca fiind unul dintre cei mai mari investitori din 
sectorul energetic eolian românesc, producând în acelaşi timp energie nepoluantă ce nu consumă resursele 
naturale epuizabile ale României. 

În 2018, turbinele din Parcul Eolian CEZ au produs un total de 1.124 GWh, Grupul CEZ în România fiind cel mai 
mare producător privat de energie regenerabilă din ţară. În același an, Parcul Eolian CEZ a obţinut 1 794 657 de 
certificate verzi prin sistemul de suport al investiţiilor în energia regenerabilă.  

Datorită viziunii sale internaţionale de responsabilitate socială prin care acordă sprijin pentru dezvoltare comunităţilor 
lângă care operează, investiţia Grupului CEZ în România în parcurile eoliene din Dobrogea aduce atât beneficii 
directe şi indirecte la nivel naţional, cât şi beneficii locale; contribuind astfel la crearea unui viitor mai stabil şi mai 
sănătos pentru comunităţile lângă care operează. 

Odată cu începerea construcţiei parcurilor eoliene CEZ, compania a oferit sprijin comunităţilor locale din zona de 
operare a parcurilor – acestea beneficiind deja din 2009 de investiţii în domenii ca: educaţie, infrastructură, sănătate, 
protecţia mediului, cultură şi consultanţă pentru accesarea de fonduri europene pentru dezvoltare.  

Astfel, Grupul CEZ în România a investit începând cu 2009, peste 4 milioane EURO în programul de responsabilitate 
socială corporativă în care se regăsesc proiecte de dezvoltare durabilă pentru comunităţile locale din Fântânele, 
Cogealac şi Grădina. 

Ziua, luna și ora cu vârfurile de producţie realizate în 2018:

Câteva dintre momentele cheie ale anului 2018: 
■ Semnarea unui contract Full-Service Agreement (FSA) cu producătorul turbinelor General Electric, pe o 
perioadă de 14 ani; 
■ Achiziţia a două macarale, de 600 tone și una de 130 tone pentru operaţiuni majore; inclusiv echipamente 
auxiliare necesare acestor operaţiuni; 
■ Crearea departamentului și formarea echipei de operaţiuni majore în parcul Fântânele – Cogealac; 
■ Dezvoltarea unei metode de verificare a unghiului la palele turbinelor eoliene. 

Performanţe producţie în 2018 MWh

Performanţă orară: 18.01.2018 între 07:00 AM – 08:00 AM 553

Performanţă zi: 22 Ianuarie 12 185

Performanţă luna: Februarie 145 905
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Parcurile eoliene CEZ – etapa Fântânele  

Structura acţionariatului

ČEZ a.s. CEZ Holdings B.V. Tomis Team S.A.

Tomis Team S.A. 99,999999% 0,000001% -

MW Team Invest S.R.L. - - 100%

La data achiziţiei, capitalul social al celor două companii a fost 200 LEI. La sfârşitul anului 2018 capitalul social a fost 
în valoare de 2 180 503 630 LEI pentru Tomis Team S.A. şi 470 615 990 LEI pentru MW Team Invest S.R.L.  

Parcul eolian de la Fântânele a fost dezvoltat prin două companii româneşti, după cum urmează: Tomis Team S.A. 
şi subsidiara sa, deţinută în proporţie de 100%, MW TEAM INVEST S.R.L. Tomis Team este subsidiara lui CEZ a.s. şi 
CEZ Holdings B.V, care este subsidiară olandeză, deţinută în proportie de 100%, a firmei CEZ a.s. 

Parcul eolian de la Fântânele, parte din proiectul parcurilor eoliene CEZ, constă în două proiecte care au fost 
construite simultan: (1) Fântânele Est şi (2) Fântânele Vest.  

Statusul parcului eolian de la Fântânele la 31 decembrie 2018: 139 turbine eoliene, din care 105 turbine eoliene 
în Fântânele Vest (Tomis Team) și 34 turbine eoliene în Fântânele Est (MW Team Invest), șapte substaţii de 
transformare 33/110 kV și staţia principală de transformare 110/400 kV. 

Finanţarea proiectului  

Investiţiile de capital sunt finanţate printr-o combinaţie de credite şi capitaluri proprii. Creditele sunt furnizate parţial şi 
de banci independente (200 mil EURO de la Banca Europeană de Investiţii si 262 mil EURO de la un consorţiu de 
bănci europene). Condiţiile de creditare ale băncilor au fost negociate în 2009 şi 2010.  
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Parcurile eoliene CEZ – etapa Cogealac – Grădina 

Structura acţionariatului

ČEZ a.s. CEZ Holdings B.V.

Ovidiu Development S.R.L. 99,98% 0,02%

Capitalul social al Ovidiu Development SRL a fost de 200 LEI la achiziţia proiectului iar la sfârşitul anului 2018 
capitalul social a fost în valoare de 1 816 173 600 LEI. 

Parcul eolian Cogealac - Grădina este dezvoltat prin intermediul unei companii românești, Ovidiu Development 
S.R.L., în zona localităţilor Cogealac şi Grădina, din judeţul Constanţa. 

Ovidiu Development este subsidiara CEZ a.s. şi CEZ Holdings B.V - subsidiară olandeză deţinută în proporţie de 
100% de către CEZ a.s. 

Statusul parcului eolian de la Cogealac şi Grădina, etapa a doua a proiectului parcurilor eoliene CEZ la 31 
decembrie 2018: 101 de turbine, trei substaţii de transformare 33/ 110 kV și staţia principală de transformare 110/ 
400 kV.  

Finanţarea proiectului  

Investiţiile de capital pentru acest proiect sunt finanţate din capitaluri proprii. 
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În cadrul strategiei de responsabilitate socială a Grupului CEZ în România, nevoile comunităţii devin priorităţi şi intră 
în portofoliul activităţilor de tradiţie cu un rol la fel de important ca activitatea operaţională a companiei.  
Plecând de la aceste nevoi, Grupul CEZ în România conturează iniţiative și proiecte sustenabile, desfăşurate pe 
termen mediu şi lung în colaborare cu autorităţile locale sau cu ONG-uri specializate.  

Astfel, printre nevoile stringente ale comunităţii locale, identificate și integrate în direcţiile de responsabilitate socială 
ale Grupului, se numără: educaţia, sănătatea, mediul, dezvoltarea locală, cultura şi sportul, dar şi încurajarea 
voluntariatului în rândul angajaţilor săi prin implicarea acestora în activităţi variate - de la filantropie la acţiuni de 
protecţia mediului. 

CEZ România SA 

■ În 2018, s-a desfășurat cea de-a 6-a ediţie a Maratonului Olteniei, un eveniment sportiv care pune în prim-plan 
mișcarea în aer liber atât în rândul adulţilor cât și al copiilor, o viaţă sănătoasă, dar şi susţinerea a trei cauze sociale 
din comunitatea locală:  

■ 6 650 euro au fost direcţionaţi către programul „Pâine și Mâine” – Fundaţia World Vision România, prin 
care 6 școli din comunităţile rurale din judeţul Vâlcea au fost dotate cu echipamente necesare pentru a fi cât 
mai aproape de realitatea de la oraș (table magnetice, videoproiector, ecran de proiecţie, imprimante, laptop, 
sisteme audio, jocuri educative etc.);  
■ 5 510 euro către programul de sprijin psiho-social pentru copiii bolnavi de cancer, implementat de Asociaţia 
Little People România;  
■ 6 840 euro pentru dotarea cu echipamente medicale Accu Vein a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea. 

Aproximativ 670 de participanţi au acceptat invitaţia de a participa la probele de ciclism și alergat ale competiţiei, 
în timp ce 120 de voluntari ai Grupului CEZ în România s-au implicat în organizarea evenimentului. De asemenea, 
peste 160 de copii, cu vârste cuprinse între 4 – 13 ani s-au întrecut pe traseele de 200, respectiv 400 m; 

■ Continuarea parteneriatului cu Asociaţia One World România pentru susţinerea programului educaţional One 
World la Şcoală, dezvoltat cu scopul de a aduce temele relevante ale societăţii mai aproape de liceenii din România, 
prin intermediul filmului documentar.  
Printre evenimentele organizate în 2018 sub umbrela „One World România la Școală” se numără: a doua ediţie a 
festivalului de film documentar în licee, organizat integral de liceeni, AdDOC, la care au participat aproximativ 27 de 
licee din 20 de orașe, însumând peste 2000 de elevi și profesori. Vara a continuat cu o nouă serie de documentare 
la curte, la care s-au alăturat peste 2000 de spectatori din 23 de localităţi din toată ţara. În perioada următoare, 
aproximativ 2000 de profesori și liceeni din 21 de școli au participat la proiecţii documentare în cadrul Festivalului 
luna.doc dedicat discuţiilor despre drepturile femeilor. Ca factor de noutate, a fost organizată Caravana „Anti Risipă” 
cu rolul de a dezvolta un set de atitudini responsabile faţă de mediu în 7 licee din România;   

■ Continuarea dezvoltării, în parteneriat cu Asociaţia „Niciodată Singur”, a programului de voluntariat în beneficiul 
vârstnicilor din Căminul de Bătrâni Găvana, din Piteşti. Aproximativ 67 de angajaţi ai Grupului CEZ în România s-au 
alăturat acestei iniţiative, dedicând peste 255 de ore de voluntariat în sprijinul a 220 de beneficiari direcţi și 537 
indirecţi.  
Două dintre noutăţile proiectului în anul 2018 au fost organizarea unui concert de muzică de cameră susţinut de 
bursierii SoNoRo Interferenţe și derularea unei proiecţii de film împreună cu One World România. Proiectul are ca 
obiective: diminuarea sentimentului de singurătate și creșterea stimei de sine, asigurarea unei alternative variate 
de activităţi de petrecere a timpului liber, mobilizarea fizică și mentală în activităţile de socializare cu voluntarii și 
construirea de relaţii de lungă durată cu aceștia; 

Susţinerea proiectelor de 
responsabilitate socială în anul 2018

a totalizat o investiţie de

2 445 195,90 LEI
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■ Susţinerea programului educaţional SoNoRo Interferenţe dedicat tinerilor muzicieni români aflaţi la început 
de drum. În 2018, programul a derulat workshop-uri de formare pentru alţi 30 de tineri muzicieni selectaţi, sub 
îndrumarea unor artiști de talie internaţională. La finalul sesiunilor de studiu, bursierii au susţinut și o serie de 
concerte la Portul Cultural Cetate, Montepulciano – Italia și Traunstein, Germania;

■ Susţinerea Ambasadei Cehiei pentru organizarea unor manifestări culturale dedicate Zilei Naţionale a Cehiei; 

■ Sprijinirea Clubului Sportiv de Copii Washi în participarea la campionate naţionale şi internaţionale de karate. 

■ Susţinerea evenimentelor artistice, culturale și sportive organizate în cadrul festivalului „Florile Govorei”, cu scopul 
promovării tradiţiilor locale; 

■ Susţinerea evenimentului „Soarele Electric” – 150 de ani, la Iași, un eveniment care marchează aprinderea primei 
lămpi electrice în România; 

■ A fost derulată o nouă ediţie a campaniei interne “Sunt voluntar. Vreau să dăruiesc!”, în cadrul căreia angajaţii 
au donat jucării, cărţi, haine, dulciuri şi produse de uz casnic pentru 22 de familii nevoiașe din aria de operare a 
Grupului CEZ în România.  
Donaţiile angajaţilor au fost suplimentate de companie prin oferirea a aproximativ 800 de tichete sociale, în valoare 
de 8800 LEI. La sediul companiei din Bucureşti, 35 de angajaţi au devenit Moş Crăciun pentru 35 de copii de la 
Centrul pentru Educaţie și Sprijin Comunitar din cadrul Fundaţiei „Sfântul Dimitrie“, îndeplinindu-le dorinţele din 
scrisorile adresate Moşului. De asemenea, cu ocazia vacanţei de vara, copiiI Fundaţiei „Sfântul Dimitrie” s-au bucurat 
de activităţi de vară socio-educative: excursie de o zi la Ferma pentru animale din Pantelimon, excursie la Brașov, 
workshop muzical, vizionarea unui film la cinema și desenat pe asfalt în parcul Alexandru Ioan Cuza din București; 

■ Aflat la cea de-a II-a ediţie, concursul Generatorii de Bine a finanţat 8 proiecte propuse de angajaţii Grupului CEZ în 
România.  
Astfel, am acordat 40 000 de EURO pentru programe care vizează în mod special copiii, sprijinirea educaţiei, 
acţiunilor de mediu și a familiilor dezavantajate; 

■ Angajaţii s-au implicat şi în campania anuală de protecţie a mediului, „Sunt voluntar. Vreau să plantez!”, reuşind 
plantarea a peste 8800 de puieţi de salcâm, stejar, frasin și plop alb, în parteneriat cu Ocoalele Silvice din judeţele 
Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman și Vâlcea; 

■ Sponsorizare acordată Asociaţia de Servicii Psihologice București pentru organizarea proiectului „Când nu vom 
mai fi copii”, care are ca obiectiv creșterea performanţei în școli și licee prin aducerea la cunoștinţa elevilor și 
profesorilor a unor noi perspective asupra aspectelor relevante ale autocunoașterii;  

■ Susţinerea Festivalului Banat, o celebrare a culturii cehe care reunește atât comunitatea cehă din România, cât și 
din afara ţării;  

■ Pentru realizarea raportului de sustenabilitate aferent activităţii din perioada 2017 - 2018, în 2018 au avut loc 
consultarea stakeholderilor companiilor din cadrul Grupului CEZ în România. 

Distribuţie Energie Oltenia SA

■ Dezvoltarea programului educaţional „Ucenic Electrician” în parteneriat cu Liceul Tehnologic Astra Pitești, Colegiul 
Energetic din Craiova, Liceul Energetic Târgu Jiu, Liceul Tehnologic Nr. 1 Alexandria, sub patronajul Inspectoratelor 
Şcolare Judeţene Argeş, Dolj, Gorj și Teleorman. 
În anul școlar 2018 - 2019, 158 de elevi și-au început pregătirea în cadrul programului printr-o formare completă
care încurajează dezvoltarea personală și profesională a fiecărui participant. Activităţile și beneficiile programului 
includ oferirea de stagii de practică pentru elevi, dotarea și renovarea laboratoarelor electrice din cele patru instituţii 
şcolare partenere cu echipamente moderne, oferirea de burse lunare primilor 5 elevi din fiecare clasă, suplimentar 
faţă de ajutorul financiar oferit de stat și ateliere de educaţie non-formală pentru dezvoltare personală, derulate de 
Asociaţia ROI.  
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În 2018, lista activităţilor din program a fost extinsă prin adăugarea a patru iniţiative dedicate dezvoltării personale 
a elevilor și familliarizarii cu mediul organizaţional din care ar putea face parte la finalul studiilor: implicarea tinerilor 
în calitate de voluntari în campania de împădurire a companiei, organizarea unor activităţi interactive în Săptămâna 
Altfel, organizarea competiţiei Trofeul Ucenicului Electrician, după modelul concursului naţional de profil - Trofeul 
Electricianului, dar și organizarea taberei de învăţare prin aventură pentru bursieri – Tabăra Viaţa; 

■ Sprijinirea Inspectoratului Judeţean Gorj pentru organizarea Olimpiadei de informatică – etapa naţională, susţinută 
la Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu; 

■ Stabilirea unui parteneriat cu Primăria Municipiului Piteşti pentru organizarea celei de-a 41-a ediţii a festivalului 
„Simfonia Lalelelor”, care a cuprins variate manifestări artistice şi competiţii sportive, în beneficiul întregii comunităţi 
din Municipiu; 

■ Sprijinirea Clubului Sportiv Straja din Craiova pentru organizarea evenimentelor prilejuite de Ziua Jandarmeriei. De 
asemenea, Jandarmeria Craiova a fost sprijinită pentru achiziţia de veste reflectorizante;  

■ Sponsorizare Asociaţiei Părinţilor Elevilor din cadrul Colegiului Naţional Ecaterina Teodoroiu pentru participarea 
echipei de robotică a licelului la o competiţie de profil, în perioada 23 - 29 aprilie;  

■ Sponsorizare Asociaţia „Turism Oltenia de sub Munte” pentru organizarea Festivalului Naţional de Folclor și 
Meșteșuguri Tradiţionale „Pe fie de baladă” – Târgu Jiu;  

■ Distribuţie Oltenia a sprijinit organizarea unor activităţi cultural - artistice, sportive și de divertisment din cadrul 
Zilelor Municipiului Alexandria. 
 

TMK Hydroenergy Power SRL 

■ Susţinerea activităţilor educaţionale dedicate elevilor, implementate de ISU Caraş-Severin; 

■ Susţinerea organizării celei de-a VIII-a ediţii a Festivalului de Poezie „Porţile Poeziei” din judeţul Caraş-Severin, la 
care au participat peste 70 de poeţi din 21 de ţări;  

■ Susţinerea Asociaţiei „Prietenii munţilor” pentru organizarea concursului de schi alpin „Cupa Prietenii Munţilor”. 

Tomis Team SRL şi Ovidiu Development SRL 

■ Susţinerea activităţilor din cadrul festivalului ECO FEST, care propune un experiment de învăţare prin filme 
documentare și workshop-uri educative, care susţin apropierea de natură și protejarea acesteia; 

■ Sponsorizare Asociaţiei Române pentru Energie Eoliană – pentru organizarea Conferinţei Energy Transition;  

■ Sprijinirea unor activităţi socio-educative în cadrul evenimentului „Olimpiadele Copilăriei”, un mix de workshop-uri 
educative, jocuri, teatru în aer liber, dar și spectacole artistice. 
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CEZ Vânzare SA 

■ Sprijinirea Festivalului Ro-Wine din București și Cluj-Napoca, dedicat vinurilor românești de top; 

■ În sprijinul strategiei de digitalizare și adaptare la noile tehnologii, CEZ Vânzare va colabora cu Fundaţia Progress 
pentru proiectul CODE Kids, susţinând dezvoltarea a 22 de cluburi de codare din Oltenia; 

■ CEZ Vânzare a sprijinit cea de-a șasea ediţie a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”, care a reunit 
peste 40 de ţări și a așezat Craiova pe harta mondială a culturii;  

■ CEZ Vânzare rămâne un partener fidel evenimentelor care cultivă arta, teatrul, educaţia și frumosul, sprijind ediţia a 
XI-a a Festivalului Shakespeare; 

■ Sprijinirea Mănăstirii Putna în construcţia Portalului Memorial „Golgota Neamului”; 

■ De asemenea, odată cu pătrunderea sa pe piaţa din estul României, CEZ Vânzare a susţinut evenimentul caritabil 
„Balul de la Castel”, care are ca scop sprijinirea copiilor și tinerilor defavorizaţi. Acesta reunește în fiecare an, la Iași, 
peste 350 de personalităţi și parteneri din domeniul cultural, medical sau de afaceri; 

■ Susţinerea Conferinţei „Furnizăm pentru viitor”, organizată de Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din 
România. 

Începând cu luna mai 2018, Grupul CEZ în Romania se numără printre semnatarii Cartei Diversităţii din România, o 
iniţiativă care încurajează promovarea managementului diversităţii în cadrul companiilor, organizaţiilor și instituţiilor 
din România.  

Diversitatea angajaţilor Grupului CEZ în România ne inspiră în activitatea de zi cu zi și contribuie la rezultatele 
remarcabile care ne definesc. De asemenea, prin proiectele și acţiunile interne iniţiate de Grup, ne propunem să 
sprijinim schimbul de experienţă, cooperarea și apropierea dintre angajaţi (Induction Day, Academia, Spartakiada), 
dar și să asigurăm vizibilitatea tuturor grupurilor în domeniul energetic (Ucenic Electrician), ca un prim pas în crearea 
unui mediu de lucru incluziv, bazat pe diversitate în toate formele sale.  



83

Grupul CEZ în România                    Raport anual 2018



84

Grupul CEZ în România                    Raport anual 2018

1. Program educaţional pentru angajaţi 

În cursul anului 2018, în cadrul Grupului CEZ în România s-au desfășurat programe de pregătire profesională în 
valoare de 1 186,1 mii LEI. Programele de pregătire au avut în vedere următoarele domenii: 

■ pregătire profesionalã privind activitatea de operare și mentenanţă a parcului eolian, cu ajutorul cărora se 
asigură verificările anuale ale elementelor de siguranţă și funcţionarea corespunzătoare a echipamentelor;  
■ creșterea competenţelor în ceea ce privește operarea reţelelor de protecţie din parcul eolian; 
■ obţinerea autorizărilor/ certificărilor necesare desfășurării activităţii, conform cu legislaţia română în vigoare; 
■ creșterea competenţelor manageriale și de leadership; 
■ obţinerea autorizărilor necesare privind lucrul la înălţime și exerciţii de salvare în caz de urgenţã, stivuitorist și 
responsabil pentru supravegherea instalaţiilor tehnice; 
■ obţinerea certificatului de manager transport marfă; 
■ creșterea competenţelor în domeniul informatic; 
■ aprofundarea cunoștinţelor în domeniul tehnicilor de vânzare; 
■ aprofundarea cunoștinţelor în domeniul comunicării și a relaţiilor cu clienţii; 
■ creșterea competenţelor în ceea ce privește elaborarea materialelor publicitare on-line; 
■ creșterea competenţelor în domeniul resurselor umane; 
■ dezvoltarii competenţelor în ceea ce privește managementul proiectelor, gândirea critica, rezolvarea 
problemelor și luarea deciziilor; 
■ dobândirea/ creșterea de cunoștinţe în domeniul financiar; 
■ aprofundarea cunoștinţelor în managementul riscului în domeniul preţurile de transfer; 
■ managementul contractelor de Facility Management; 
■ dobândirea de cunoștinţe în domeniul achiziţiilor publice; 
■ dobândirea de noi cunoștinţe pentru prevenirea și combaterea fraudelor în cadrul organizaţiei și pentru 
implementarea optimă a politicilor de conformitate; 
■ dobândirea/ actualizarea de cunoștinţe în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, în conformitate cu 
prevederile legislative europene; 
■ dobândirea/ actualizarea de cunoștinţe pentru acordarea primului ajutor, conform cu legislaţia în vigoare; 
■ dobândirea de cunoștinţe pentru îmbunătăţirea sistemului de management al SSM; 
■ îmbunătăţirea și actualizarea cunoștinţelor privind modificările legislative, prin participarea la diferite 
seminarii și conferinţe de specialitate, precum cele în domeniul eficienţei energetice, al noilor reglementări 
ANRE în domeniul energiei electrice și a gazelor naturale, în domeniul financiar, al achiziţiilor publice, facility 
management; 
■ creșterea competenţelor în domeniul energetic, prin programe de pregătire profesională în scopul utilizării 
eficiente a instalaţiilor din dotare; 
■ specializare și certificare în domeniul Calităţii Energiei Electrice; 
■ creșterea competenţelor în domeniul comunicării; 
■ creșterii competenţelor în domeniul managementului de proiect; 
■ creșterea competenţelor lingvistice; 
■ specializare în domeniul Facility Management; 
■ aprofundarea cunoștinţelor în managementul timpului și lucrul în echipã; 
■ creșterea competenţelor în domeniul laboratoarelor de încercare și etalonare conform standardelor în vigoare; 
îmbunătăţirea cunoștinţelor în domeniul achiziţiilor publice (noi norme legislative și instituţionale în materi de 
achiziţii publice); 
■ dobândirea de cunoștinţe în domeniul tehnicilor avansate de negociere; 
■ îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare și prezentare. 

În cadrul Distribuţie Energie Oltenia, care este deja un partener de încredere al instituţiilor educaţionale, stagiile de 
pregătire practică desfășurate se adresează studenţilor din cadrul facultăţilor cu specializare în sectorul energetic și 
în domeniile conexe.  

De stagiile cu profil tehnic au beneficiat în anul 2018 aproximativ 44 de studenţi de la diferite instituţii de învăţământ 
precum: Facultatea de Energetică din cadrul Universităţii Politehnice din București; Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii și Calculatoare, specializarea Electromecanică din cadrul Universităţii din Pitești; Facultatea de 
Inginerie Electrică, din cadrul Universităţii din Craiova precum și 7 elevi din Liceul Tehnologic George Bibescu
din Craiova.  
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În cadrul stagiilor de practică studenţii sunt familiarizaţi cu concepte și informaţii precum: rolul operatorului de 
distribuţie, organizarea serviciului de distribuţie, activităţi specifice serviciului tehnic, activităţi specifice serviciului de 
exploatare, manevre în staţii electrice, posturi de transformare, servicii anexe staţiilor și posturilor de transformare, 
măsuri de sănătate și securitate în muncă, etc. 

Începând din noiembrie 2018, în cadrul CEZ România se derulează un program de internship pe o perioadă de 
6 luni, pentru un număr de 2 interni. Aceștia au fost selectaţi din cadrul studenţilor, specializaţi în domeniul IT. Pe 
perioada programului de internship fiecare intern are ca mentor pe unul dintre specialiștii desemnaţi din cadrul 
direcţiei în care aceștia își desfășoară stagiul. 

În luna martie 2018, în cadrul CEZ Vânzare s-a finalizat programul de internship început în 2017. Având în vedere 
rezultatele bune obţinute pe perioada de intership, patru interni au fost angajaţi pe perioadă nedeterminată în cadrul 
companiei. 

2. Condiţiile de muncă  

Grupul CEZ în România manifestă în mod permanent o grijă deosebită pentru siguranţa şi sănătatea angajaţilor 
săi. În acest sens, toţi salariaţii beneficiază la angajare de un control medical gratuit, iar periodic, pe parcursul 
desfăşurării activităţii se efectuează controale medicale gratuite sub formă de pachete standard pentru toţi salariaţii, 
dar şi opţional, controale oftalmologice sau analize de sânge pentru salariaţii interesaţi. 

Companiile din cadrul Grupului CEZ în România acţionează permanent pentru prevenirea accidentelor de muncă şi 
a îmbolnăvirilor profesionale, stabilind şi aplicând măsuri în acest sens. 

În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, companiile Grupului 
CEZ în România iau în mod permanent următoarele măsuri: 

■ amenajarea ergonomică a locului de muncă; 
■ diminuarea până la eliminarea treptată a emisiilor poluante; 
■ asigurarea condiţiilor de mediu şi microclimat (iluminat, zgomot, vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate); 
■ amenajarea corespunzătoare a anexelor sociale ale locurilor de muncă (ex. vestiare, grupuri sanitare, cantină); 
■ controlul permanent al stării materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite în procesul muncii. 

În perioadele cu temperaturi extreme, pentru ameliorarea condiţiilor de muncă şi menţinerea stării de sănătate a 
salariaţilor, companiile din cadrului Grupulului vor dispune măsurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.  

În conformitate cu prevederile legale privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, Grupul CEZ în România 
efectuează evaluări ale riscului la locul de muncă şi ia măsuri suplimentare pentru protecţia şi securitatea angajatelor 
în perioada de maternitate, prin modificarea locului şi condiţiilor  de muncă în situaţia unui risc ridicat. De asemenea, 
sunt luate măsuri pentru asigurarea în mod obligatoriu a apei potabile şi pentru spălat la toate locurile de muncă. 
Grupul asigură salariaţilor, gratuit, materiale igienico-sanitare necesare.

3. Motivarea angajaţilor 

Succesul şi gradul de competitivitate al companiei pornesc de la premisa că salariaţii sunt bunul cel mai de preţ, iar 
politica de resurse umane reprezintă cheia pentru motivarea, dezvoltarea şi recompensarea acestora. 

Motivarea angajaţilor reprezintă o preocupare importantă pentru companiile din cadrul Grupului CEZ în România, 
acestea acordând o atenţie deosebită capitalului uman.  

Dintre toate procesele de resurse umane care sunt dezvoltate în cadrul Grupului CEZ în România, procesul de 
motivare ocupă un loc central deoarece toate celelalte derivă din buna funcţionare a acestuia. 

Prin politica de  personal pe care o promovează, Grupul CEZ în România, şi-a propus să asigure cu prioritate 
modernizarea resursei umane, realizarea unui nivel de cointeresare materială şi de motivare care să determine 
performanţe individuale şi organizaţionale ridicate.
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Managerii dispun de numeroase strategii de motivare a angajaţilor, de implicare a acestora în activitatea 
profesională, rezultatul fiind atât creşterea satisfacţiilor personale, cât şi creşterea productivităţii. În companiile 
din Grup, salariile se compun dintr-o parte fixă şi o parte motivaţională. Partea motivaţională este reprezentată de 
acordarea unui bonus lunar de performanţă, plătibil în funcţie de performanţele individuale, colective şi rezultatele 
obţinute. 

Stabilirea Indicatorilor de Performanţă le oferă salariaţilor un set clar de ţinte şi îmbunătăţeşte gradul de înţelegere a 
rezultatelor așteptate de acţionariat. 

Evaluarea periodică a performanţei duce la creşterea conştientizării salariaţilor asupra nivelului de competenţă şi 
recompensarea comportamentului dorit. Fiecare salariat este evaluat  atât în funcţie de indicatori strategici, derivaţi 
din strategia Grupului CEZ în România, cât şi în funcţie de indicatori individuali, specifici activităţii salariatului. 

La nivelul întregii organizaţii există un sistem de bonus pentru extraperformanţă, axat pe recunoaşterea meritelor 
şi recompensarea celor mai inovativi, eficienţi şi dedicaţi angajaţi care contribuie cel mai mult la obţinerea 
performanţelor în cadrul companiei. 

4. Politici sociale 

În cadrul companiilor din Grupul CEZ în România a fost elaborat şi implementat un sistem de politici sociale menite 
să asigure o protecţie socială reală angajaţilor.       

Astfel, în conformitate cu prevederile Contractelor Colective de Muncă negociate, salariaţii Grupului CEZ din 
România beneficiază de indemnizaţii şi bonusuri care se acordă la îndeplinirea condiţiilor prevăzute: 

■ concediu de maternitate şi concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau 3 ani în 
cazul copilului cu handicap; 
■ în caz de accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale, societatea suportă cheltuielile pentru serviciile 
medicale necesare conform prevederilor legii; 
■ ajutor bănesc reprezentând diferenţa între indemnizaţia acordată pentru incapacitatea de muncă care 
necesită spitalizare și salariul de bază lunar net în proporţie de 50 - 100%, în funcţie de vechimea în muncă în 
companie; 
■ compensarea pentru un an a diferenţei dintre pensia de invaliditate şi salariul de bază în cazul în care 
salariatul şi-a pierdut total capacitatea de muncă în urma unor accidente de muncă sau în legătură cu munca 
sau îmbolnăviri profesionale; 
■ reducerea pentru salariat  şi pentru membrii familiei acestuia a costului biletelor în staţiuni de tratament şi 
odihnă; 
■ acordarea unui ajutor bănesc echivalentul unui salariu mediu brut de bază pe societate, acordat la data 
pensionării, pentru cei pensionaţi începând cu data de 01.01.2012;
■ bonus pensionare acordat la data pensionării în funcţie de vechimea totală continuă cumulată în cadrul 
societăţii, altor societăţi din Grupul CEZ în România şi a entităţilor precursoare; 
■ acordarea unei cote de energie electrică (în medie 1200 kWh) pe an pentru foştii angajaţi pensionaţi înainte 
de 31.12.2011 şi care au lucrat în companie minim 15 ani sau ultimii 10 ani consecutivi înainte de pensionare; 
acordarea unor prime de fidelitate  pentru serviciu continuu în societate; 
■ acordarea de ajutoare cu ocazia căsătoriei, naşterii sau înfierii unui copil, decesului salariatului sau unui 
membru de familie, precum şi acordarea de zile libere plătite pentru astfel de evenimente; 
■ acordarea de zile suplimentare la concediul de odihnă în funcţie de vechimea totală în muncă; 
■ acordarea indemnizaţiei de concediere, în funcţie de vechimea în muncă; 
■ alocaţie individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă; 
■ suplimentarea drepturilor salariale cu ocazia unor evenimente anuale (Paşte, Crăciun, 8 Martie şi Ziua 
Energeticianului) şi acordarea de cadouri pentru copii cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun; 
■ diurnă în sumă fixă brută de 50 lei/ zi,  acordată în cazul în care durata delegării este de minim 12 ore pe zi; 
■ ajutor bănesc în caz de calamităţi, acordat salariaţilor a căror gospodării  au fost afectate în urma unor 
calamităţi naturale; 
■ acordarea de bonusuri pentru participarea în proiecte.
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În anul 2018, salariaţii companiilor din cadrul Grupului CEZ în România au beneficiat de  bonusuri şi beneficii în 
valoare de 13 403 mii LEI, astfel: 

Companiile din Grupul CEZ în România respectă principiile privind nediscriminarea, acestea fiind prevăzute atât în 
Contractele Colective de Muncă, precum şi în Regulamentul Intern al acestora.

5. Relaţia cu sindicatele 

Administraţiile companiilor din cadrul Grupul CEZ în România, Sindicatele Reprezentative şi Reprezentanţii 
Salariaţilor, se recunosc ca parteneri legali de dialog social permanent.  

În plus, pe lângă Sindicatele Reprezentative, Administraţia a purtat un dialog permanent şi cu celelalte organizaţii 
sindicale, care nu întrunesc condiţiile legale de reprezentativitate, dar întrunesc condiţii legale de funcţionare. 

Toate acţiunile de reorganizare din anul 2018 s-au făcut cu informarea şi consultarea organizaţiilor sindicale. 

Pe parcursul aceluiaşi an, au avut loc o serie de întâlniri în cadrul cărora s-au purtat negocieri, s-au făcut informări 
periodice privind proiectele iniţiate de administraţie, evoluţia principalilor indicatori de performanţă şi s-au desfasurat 
o serie de acţiuni comune privind elaborarea programului anual privind formarea profesională a salariaţilor, 
organizarea şi desfăşurarea concursului profesional «Trofeul Electricianului», urmărirea aplicării Regulamentului de 
dotare cu echipament de lucru și protecţie, instruire în domeniul sănătăţii si securităţii în muncă, evaluarea anuală a 
stării de sănătate a salariaţilor.

Beneficii și bonusuri Valoare (mii LEI)

Ajutoare de căsătorie, pensionare 521

Prime jubiliare 574

Prime de relocare 132

Prime și bonusuri acordate salariaţilor 710

Prime de Paște, Crăciun, Ziua Energeticianului 2 043

Bilete odihnă și tratament 1 532

Ajutoare în caz de boli și calamităţi 116

Cadouri copii 137

Cadouri 8 Martie 73

Ajutoare de deces 132

Ajutoare naștere 56

Tichete de masă acordate salariaţilor 4 647

Energie electrică pensionari 1 972

Alte sume plătite privind asigurările
și protecţia socială

758

TOTAL 13 403
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Pe parcursul anului 2018 au avut loc o serie de întâlniri în cadrul cărora s-au negociat şi încheiat următoarele 
acorduri şi protocoale: 
■ pentru Distribuţie Energie Oltenia SA, în anul 2018, au fost negociate și semnate două Acte Adiţionale prin care au 
fost aduse în Contractul Colectiv de Muncă unele modificări și completări și a fost prelungită valabilitatea acestuia 
până la 06.04.2019; 
■ pentru CEZ România SA, s-a negociat și semnat cu Sindicatul Lucrătorilor din Electricitate Oltenia – cu sediul la 
Slatina - sindicat reprezentativ conform Sentinţei Civile Nr. 6605/06.07.2016 pronunţată de Judecătoria Slatina, un 
nou Contract Colectiv de Muncă, valabil de la 01.01.2019 până la 31.12.2020. Conform prevederilor legale, acest 
contract colectiv de muncă a fost depus și înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București; 
■ pentru TMK Hydroenergy Power SRL au avut loc negocieri privind salarizarea personalului și valoarea decontată 
de companie din costul biletelor de odihnă și/ sau de tratament, procurate de salariaţi; 
■ pentru CEZ Vânzare SA, s-a negociat și semnat cu reprezentanţii salariaţilor un nou Contract Colectiv de Muncă, 
valabil de la 01.01.2019 până la 31.12.2020. Conform prevederilor legale, acest contract colectiv de muncă a fost 
depus și înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj. 
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Grupul CEZ în România integrează securitatea şi sănătatea muncii în managementul general al organizaţiei, pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor profesionale şi vătămărilor corporale în vederea asigurării unor locuri de muncă sigure și 
sănătoase precum și pentru îmbunătăţirea performanţei organizaţionale în general. 

Am dovedit angajamentul nostru pentru performanţă şi în domeniul sănătăţii și securităţii în muncă.   

Mai jos sunt câteva din obiectivele şi acţiunile pe care ne-am concentrat în 2018: 
■ analiza, eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidentare şi/ sau îmbolnăvire profesională existenţi 
în sistemul de muncă (mijloace de muncă - mediul de muncă - sarcina de muncă - executant) prin identificarea 
şi re-evaluarea acestora, stabilirea măsurilor de prevenire, informarea, instruirea, consultarea şi participarea 
lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora; 
■ dezvoltarea culturii prevenţiei, creşterea conştientizării angajaţilor privind cunoaşterea şi respectarea legilor, 
normelor de securitate şi sănătate a muncii şi aplicarea lor în amenajarea, dotarea locurilor de muncă/ 
posturilor de lucru, exploatarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor de muncă în scopul evitării producerii 
accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale; 
■ dezvoltarea unei politici coerente de prevenire şi protecţie care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, 
condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă; 
■ elaborarea și actualizarea instrucţiunilor proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de 
securitate şi sănătate în muncă, ţinând cont de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă/ posturilor 
de lucru; 
■ organizarea şi desfăşurarea de instruiri şi testări în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 
■ asigurarea echipamentelor individuale de protecţie şi a dispozitivelor de protecţie necesare pentru posturile 
de lucru stabilite; 
■ asigurarea materialelor igienico – sanitare și luarea tuturor măsurilor pentru depășirea perioadelor cu 
temperaturi extreme. 

Ca urmare a implementarii acţiunilor de mai sus, la TMK Hydroenergy Power SRL nu  s-a înregistrat nici un accident 
de muncă în ultimii cinci ani.  

Alegerea unui traseu de deplasare accidentat a condus în 2018, în cadrul companiei Distribuţie Energie Oltenia 
SA , la producerea unui accident prin cădere (alunecare) de la același nivel, soldat cu 174 de zile de incapacitate 
temporară de muncă.  

Distribuţie Energie Oltenia SA a implementat şi standardul internaţional OHSAS 18001 - sistem de management 
al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, care constituie un instrument cu ajutorul căruia sunt gestionate riscurile 
profesionale în mod sistematic, asigurând permanent conformarea organizaţiei cu cerinţele legale aplicabile. 
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Respectarea legislaţiei de mediu, menţinerea Sistemului de Management al Mediului implementat, modernizarea 
reţelelor de distribuţie, precum şi investiţiile în domeniul energiei regenerabile au fost principalele direcţii de acţiune 
ale companiilor din cadrul Grupului CEZ în România, referitoare la protecţia mediului. 

Pentru desfășurarea activităţilor noastre, obţinem toate autorizaţiile şi avizele necesare de la autorităţile competente 
de mediu şi luăm măsuri de reducere la minim a impactului în zonele unde activăm. S-au întocmit şi transmis toate 
raportările de mediu, conform legislaţiei de mediu în vigoare, către autorităţile competente. 

Sistemul de Management al Mediului ne ajută să creştem responsabilitatea angajaţilor în cadrul companiilor din 
Grupul CEZ în România şi să creştem eficienţa acţiunilor noastre pentru protecţia mediului. 

Companiile CEZ au finalizat auditul de supraveghere din 2018 cu calificativul excelent, fără neconformităţi, 
respectând cerinţele standardului internaţional EN ISO 14001:2015 - Sisteme de Management de Mediu, atât pentru 
Distribuţie Energie Oltenia SA, cât şi pentru CEZ Vânzare SA. 

Eforturile Grupului CEZ în România sunt dovedite şi de investiţiile pe care le face în acest domeniu, implementând 
programe pentru modernizarea echipamentelor şi instalaţiilor, în principal pentru reducerea potenţialului de poluare, 
creşterea gradului de reciclare, eficienţă energetică şi reducerea impactului asupra mediului înconjurător. 

În anul 2018 a fost pusă în funcţiune prima staţie de transformare de tip Greenfield, în Craiova (staţia ZIEC). 

În vederea limitării eventualelor poluări accidentale cu ulei în staţiile de transformare se asigură stocuri permanente 
de material absorbant biodegradabil 100%, iar în anul 2018 staţiile de transformare au fost dotate cu recipienţi 
pentru stocarea deșeurilor periculoase. 

Unul dintre obiectivele CEZ este acela de a reduce, de la an la an, consumul de energie electrică și resurse naturale, 
precum și de a utiliza energie provenită din surse de energie regenerabilă.  

Grupul CEZ în România monitorizează lunar consumul de energie electrică, apă, gaze naturale și energie calorică, și 
în funcţie de rezultate elaborează și implementează programe pentru reducerea acestora. 

Totodată, pentru reducerea, atât a consumului de resurse naturale, cât şi a emisiilor de carbon în atmosferă a fost 
încurajată folosirea videoconferinţelor, telefoanelor, e-mailurilor sau a maşinilor în sistem carpool. 

Liniile de tensiune operate de Distribuţie Energie Oltenia reprezintă un potenţial risc pentru păsările de mari 
dimensiuni (în special barza albă, specie protejată în Europa), dar la proiectarea liniilor de joasă şi medie tensiune 
luăm în calcul măsuri de ocrotire a păsărilor sălbatice, sau le modernizăm pe cele existente, prin amenajarea de 
cuiburi şi locuri de popas.  

Și în 2018, Distribuţie Energie Oltenia SA a dat dovadă de continuitate în activitatea întreprinsă pentru protejarea 
biodiverisităţii, astfel că au fost montate un număr de 161 de cuiburi de barză pe stâlpii de MT/JT din judeţele 
Teleorman, Argeș, Mehedinţi, Olt, Gorj, Vâlcea și Dolj. 

Grupul CEZ în România analizează permanent oportunitatea accesării de fonduri europene pentru îmbunătăţirea 
performanţei de mediu, în special pentru creșterea gradului de protejare a biodiversităţii. 

A fost acordată o atenţie sporită instalaţiilor şi activităţilor noastre din ariile naturale protejate, reducându-se riscurile 
asupra biodiversităţii. 

CEZ s-a angajat în producerea de energie regenerabilă prin dezvoltarea parcului eolian Fântânele – Cogealac, 
precum şi prin investiţiile făcute în cele patru centrale din judeţul Caraș-Severin
Efectele asupra florei şi faunei din aceste zone au fost luate în considerare, având în vedere faptul că parcul eolian 
se găseşte la o distanţă relativ mică de Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, iar centralele hidroelectrice, cu cele patru 
lacuri Gozna, Secu, Văliug, Timiş Trei Ape și canalele de aducţiune existente din Masivul Semenic, intră în zona de 
arie protejată Natura 2000 a Parcului Naţional Semenic.
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În parcul eolian se monitorizează ecosistemul, în special păsările, migraţia acestora, hrănirea, reproducerea şi 
comportamentul lor.  

Prin proiect au fost asigurate condiţii de funcţionare a turbinelor în limitele de zgomot admise. Nivelul de zgomot 
produs de turbinele din parcul eolian este monitorizat permanent de către firme specializate, astfel încât să ne 
asigurăm că standardele specifice sunt respectate, iar populaţia din zonă nu este afectată. 

Compania TMK Hydroenergy Power împărtășește preocuparea Grupului pentru protejarea mediului. Astfel că, 
pentru menţinerea barajelor curate, s-au întreprins acţiuni de curăţenie în jurul celor patru baraje, mobilizându-se 
forţe importante din cadrul companiei. S-au efectuat acţiuni de intervenţie pentru menţinerea curată a luciului apei, 
acţiuni pentru protecţia prizelor de apă având ca scop protejarea și conservarea printr-un management durabil a 
resursei de apă.  

Rezultatul așteptat este adoptarea unei abordări coordonate a utilizării durabile a resurselor de apă din oraşul Reșiţa, 
care este alimentat din lacurile de acumulare Gozna, Secu, Văliug și Timiş Trei Ape.  

S-au aprobat noi planuri de apărare împotriva poluărilor accidentale și au fost efectuate exerciţii de intervenţie 
împreună cu ISU Caraș Severin pe lacul Secu, simulându-se o poluare accidentală. De asemenea, nu putem să 
nu menţionăm rolul hidrotehnic foarte important al barajelor în regularizarea cursurilor Bârzavei și Timișului prin 
preluarea unei importante cantităţi de apă din unda de viitură în cazul inundaţiilor și menţinerea debitelor minime în 
cazul secetei. 

Totodată, se asigură implementarea celor mai bune practici din Uniunea Europeană, practici care sunt conforme cu 
cerinţele legislaţiei europene și naţionale.  

Anul 2018 este al cincelea an de funcţionare cu instalaţiile retehnologizate şi ne mândrim cu faptul că acum avem un 
risc foarte mic de poluare. Folosind echipamente de ultimă generaţie, mai eficiente, reuşim cu aceeaşi cantitate de 
apă, să obţinem mai multă energie. 

În calitate de operator cu activităţi de producţie, distribuţie și furnizare a energiei electrice, recunoaştem posibilul 
impact al activităţilor noastre asupra mediului şi luăm permanent măsuri de reducere a acestui impact. În timpul 
operării şi lucrărilor de retehnologizare respectăm cerinţele legale de mediu şi cele din autorizaţiile de mediu. 

Promovăm un mediu sănătos, sigur şi sustenabil. Standardele noastre de performanţă sunt orientate şi către 
protecţia mediului. Eforturile noastre în privinţa protecţiei mediului sunt dovedite de îndeplinirea tuturor condiţiilor 
impuse sub aspect operaţional companiei prin legislaţia  existentă. 

Nu au fost înregistrate reclamaţii împotriva companiilor din cadrul Grupului CEZ în România privind încălcarea 
legislaţiei de mediu sau existenţa vreunei situaţii de poluare accidentală. 
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Certificarea Sistemului de Management Integrat (Calitate – Mediu – Sănătate 
și Securitate Ocupaţională) 

Distribuţie Energie Oltenia 

În luna noiembrie 2018, a avut loc auditul anual de supraveghere a sistemului de management integrat calitate – 
mediu - sănătate și securitate ocupaţională, având ca standarde de referinţă SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 
14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008, în urma căruia s-a luat decizia menţinerii certificării conformitaţii cu acestea.  

Pentru perioada următoare 2019 – 2020, este planificată implementarea standardului SR ISO 45001:2018 – Sisteme 
de management al sănătăţii și securităţii în muncă (reeditarea actualului referenţial OHSAS 18001:2007) și obţinerea 
certificării conformitaţii cu acesta. 

CEZ Vânzare 

În urma auditului de supraveghere, din luna mai 2018, s-a realizat tranziţia la noile revizii ale standardelor privind 
managementul calităţii și mediului, SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015.  

CEZ Trade România 

În urma auditului de supraveghere din luna septembrie 2018, s-a luat decizia de menţinere a certificării conform 
standardului SR EN ISO 9001:2015.  
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■ CEZ ROMÂNIA S.A.
Bd. Ion Ionescu de la Brad 2B, etaj 1,
013813, București, sector 1, România
Fax: 021 269 25 66
E-mail: office@cez.ro

■ DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A.
Str. Calea Severinului, Nr. 97, parter et. 2, 3, 4,
Jud. Dolj, România
Tel.: +40 251 215 002
Fax: +40 251 215 004
E-mail: distributie@distributieoltenia.ro

■ CEZ VÂNZARE S.A.
Str. Calea Severinului, Nr. 97, et. 1
Jud. Dolj, România
Tel.: +40 251 216 001
Fax: +40 251 216 002
E-mail: cez_vanzare@cez.ro

■ CEZ TRADE ROMÂNIA S.R.L.
Bd. Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2B,
013 813, București, România
Tel.: +40 722 283 244
Fax: +40 212 692 566
E-mail: ion.lungu@cez.ro

■ TMK HYDROENERGY POWER S.R.L.
Str. Primăverii, Nr. 4 B, CHE Grebla, et. 1,
320 012, Reșiţa,
Jud. Caraș-Severin, România
Tel.: +40 736 802 001
Fax: +40 372 526 553
E-mail: office@cez.ro

■ OVIDIU DEVELOPMENT S.R.L.
Bd. Ion Ionescu de la Brad 2B,
013 813 București, România
Tel.: + 40 372 523 160
Fax: + 40 248 523 809
E-mail: cezwindfarm@cez.ro

■ M.W. TEAM INVEST S.R.L.
Bd. Ion Ionescu de la Brad 2B,
013 813 București, România
Tel.: + 40 372 523 160
Fax: + 40 248 523 809
E-mail: cezwindfarm@cez.ro

■ TOMIS TEAM S.R.L.
Bd. Ion Ionescu de la Brad 2B,
013 813 București, România
Tel.: + 40 372 523 160
Fax: + 40 248 523 809
E-mail: cezwindfarm@cez.ro

■ CEZ ESCO ROMÂNIA
Bd. Ion Ionescu de la Brad 2B,
013 813 București, România
Tel.: + 40 372 523 009
Fax: +40 212 692 566
E-mail: cezesco@cez.ro
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