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2. Introducere
2.1 Prezentarea Companiei DEGR
Compania E.ON Distributie Romania SA primeste o noua denumire aceea de Delgaz Grid SA,
incepand cu 01.01.2017, ca urmare a cerintelor de separare totala, inclusiv de denumire fata de
furnizorul de energie si gaze naturale aflat in acelasi grup E.ON ROMANIA SRL. E.ON
Distributie Romania SA, cu sediul central in Bd. Pandurilor nr. 42, Tg. Mures, judetul Mures este
infiintata in 01.01.2015, ca rezultat al fuziunii celor doua companiii de utilitati publice E.ON Gaz
Distributie Romania SA si E.ON Moldova Distributie SA, respectiv gaze naturale si electricitate.

GAZE NATURALE
Delgaz Grid SA activează în industria gazelor, fiind specializată în distribuţia gazelor naturale,
operarea şi întreţinerea sistemului de distribuţie a gazelor naturale, sprijinindu-se pe o traditie
veche incepand chiar din inaintea primului razboi Mondial, de la anul 1908 cand a fost descoperit
primul zacamant de gaze naturale la Sărmăşel, judeţul Mureş, cu ocazia unor cercetări geologice
privind sărurile de potasiu.
A urmat apoi o periodă propice dezvoltării distribuţiei de gaze, în anul 1941 fiind consemnată
construirea primei conducte de gaze naturale de la Măneşti către Bucureşti, urmată de conducta
magistrală prin care se aduc, un an mai târziu, gaze naturale din Transilvania în capitală.
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Creşterea necesarului de alimentare cu gaze naturale, pe fondul eficienţei şi siguranţei în
exploatare, duce la înfiinţarea, în 1958, a primului depozit de înmagazinare a gazelor naturale din
România, la Ilimbav, în judeţul Sibiu.
Un an mai târziu, în 1959, România devenea prima ţară exportatoare de gaze naturale din Europa.
Bazele companiei de distribuţie a gazelor naturale au fost puse în anul 1975.
În baza unei Hotărâri de Guvern emisă în anul 2000, Societatea Naţională de Gaze Naturale
Romgaz se reorganizează în funcţie de activităţile pe care le prestează, rezultând astfel Distrigaz
Nord.
Privatizarea, în iunie 2005, a Distrigaz Nord de către E.ON Ruhrgas, componentă a grupului
german E.ON, a constituit un moment de referinţă în tradiţia de peste 30 de ani a Distrigaz Nord,
ca o companie de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale.
Ca o consecinţă firească a procesului de modernizare, integrare şi reorganizare a companiei,
începând cu 1 aprilie 2006 Distrigaz Nord operează sub un nou nume, E.ON Gaz România.
La data de 1 iulie 2007, conform cerinţelor legislaţiei românesti, aliniată legislaţiei europene, s-a
produs separarea activităţii de distribuţie de cea de furnizare a gazelor naturale în scopul
asigurării unei concurenţe loiale pe piaţa gazelor naturale din România. În urma separării au
rezultat două companii independente din punct de vedere legal: E.ON Gaz Distribuţie şi E.ON
Gaz România, devenită ulterior E.ON Energie România. Delgaz Grid SA are ca obiect de
activitate distribuţia gazelor naturale. Ambele companii sunt membre ale grupului E.ON.
Prin poziţia pe care o ocupă pe piaţa gazelor naturale din România, Delgaz Grid SA are un aport
important în asigurarea mediului concurenţial pe această piaţă, oferind servicii de calitate, atât
din punctul de vedere al eficienţei, cît şi în ceea ce priveşte siguranţa în exploatare, printr-o
strategie axată pe investiţii în modernizarea reţelelor şi pe valorificarea ultimelor noutăţi
tehnologice.
Pentru a ne păstra şi consolida în continuare poziţia importantă pe piaţa gazelor naturale,
eforturile noastre se îndreaptă în principal în direcţia îmbunătăţirii serviciilor pe care le oferim
clienţilor.
Chiar dacă au fost deja înregistrate în decursul ultimilor ani îmbunătăţiri substanţiale, mai sunt
totuşi destule de făcut pentru a atinge standardele de calitate ale Grupului E.ON şi în România.
Astfel, în următorii ani vom continua să ne îmbunătăţim standardele de calitate şi cele de
siguranţă pentru angajaţi şi pentru clienţii noştri, prin continuarea programelor de investiţii.
Doar în acest fel putem implementa şi în România valorile care guvernează Grupul E.ON peste
tot în lume şi anume să acţionăm pe termen lung oferind clienţilor noştri servicii de calitate,
angajaţilor noştri perspective excelente şi să fim responsabili faţă de comunităţile în care trăim.
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In 2016 Delgaz Grid SA 24.12 TWh pentru aproximativ 1.6 milioane utilizatori de gaze
naturale pe o retea de distributie de 21.430 km.

ENERGIE ELECTRICA
Compania Delgaz Grid SA se sprijina pe o istorie de peste cincizecisicinci de ani in domeniul
electricitatii, timp în care tradiţiile s-au împletit permanent cu eforturile de a face faţă cerinţelor
consumatorilor din zona de N-E si nu numai a Romaniei.

Intr-o scurta rememorare a istoriei recente in domeniul electricitatii, incepând din 1981, ca Regionala
de Distribuţie a Energiei Electrice, a cărei sferă de afaceri acoperea o serie de localităţi din judeţe, a
trecut printr-un amplu proces de reorganizare pentru o operativitate crescută şi pentru a deveni mai
efiecientă.
Începând cu 2002, a devenit una din cele opt noi filiale ale S.C. Electrica S.A., cu o rază de operare
cuprinzând teritoriul a şase judeţe, organizate în şase puncte de distribuţie şi filiale de aprovizionare:
Bacău, Botoşani, Iaşi, Piatra-Neamţ, Suceava, Vaslui.
Pe 27 septemebrie 2005, E.ON Energie AG Germany a achiziţionat cea mai mare parte din acţiuni,
compania fiind mai apoi transformată din Electrica Moldova în E.ON Moldova.
Pe 01. iulie 2007 E.ON Moldova este supusa unui proces de separare legala a procesului de
distributie a energiei electrice de cel de furnizare si organizatoric se infiinteaza cele doua companii
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E.ON Moldova Distributie SA si E.ON Moldova Furnizare SA.
Pe 01.01.2013 E.ON Moldova Distributie SA externalizeaza divizia de Servicii Tehnice catre SC
E.ON SERVICII TEHNICE SRL.
Delgaz Grid SAdeţine o reţea de distribuţie de energie electrica de peste79.472 km (din care mai
bine de 2500 km sunt 110 KV LEA) si distribuie 4.4 TWh pentru 1.45 milioane utilizatori de energie
electrica. Această reţea este administrată şi dezvoltată în aşa fel încât să ofere tuturor consumatorilor
actuali o bază de confort şi eficienţă economică, oferind servicii de calitate, protejând totodată
mediul inconjurator.
Personalul Delgaz Grid SA răspunde la solicitările clientilor in termenul prevazut in standardul de
performanta distributie energie electrica si gaze naturale si in conditiile licentelor detinute, prin
intervenţii rapide şi prin asistenţă privind utilizarea energiei electrice si gaze naturale de către toate
categoriile de clienti si viitorilor consumatori.
La 01.01.2016 Compania Delgaz Grid SA si-a largit aria de activitati ca urmare a procesului de
reintegrare a companiei E.ON Servicii Tehnice SRL pentru a raspunde mai bine cerintelor
utilizatorilor de energie si gaze naturale.

3. Contextul in care DELGAZ GRID isi desfasoara activitatile
3.1 Analiza Context Intern

DelGaz Grid monitorizeaza si analizeaza anual, informatii referitoare la aspectele interne si externe.
Principalele aspecte interne luate in considerare sunt:
3.1.1 Cultura organizationala, valorile companiei, cunostintele detinute si pastrate in companie si
performanta companiei
Cultura organizationala reprezinta abilitatea DEGR de a se alinia, de a executa şi de a se reînnoi mai
repede decat competiţia. Periodic compania masoara elementele esentiale difinite prin urmatorii
indicatori:


Conectarea la obiectivul companiei (cunoaştere şi acceptare)



Loialitate faţă de companie (loialitatea faţă de brand, loialitatea faţă de superiori, loialitatea
faţă de colegi)



Posesia capabilităţilor necesare performanţei la locul de muncă
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Valorile noastre


Punem clienţii pe primul loc concentrându-ne pe creşterea continuă a satisfacţiei
acestora



Lucrăm împreună dezvoltându-ne afacerea în funcţie de necesităţile şi aşteptările
curente şi de perspectivă ale tuturor părţilor interesate



Îmbunătăţim şi inovăm continuu sistemul de management integrat (de calitate, mediu,
sănătate şi securitate ocupaţională), analizând periodic

funcţionarea lui şi alocând

resursele necesare


Câştigăm împreună promovând parteneriatul deschis cu clienţii, furnizorii şi alte părţi
interesate



Acţionăm cu responsabilitate şi deschidere, cu grijă unii faţă de alţii şi faţă de întreaga
comunitate, deschişi la noi perspective şi oportunităţi. Ţintim către zero vătămări şi
prevenirea îmbolnăvirilor

Cunostintele detinute si pastrate in forma de instructiuni, proiecte, tematici, pe intranet-ul companiei
sunt transmise mai departe catre salariati mai tineri prin programele de dezvoltare de tip A
(“trainee”- en) cu perioada de formare de aproximativ 4 luni pe fiecare proces / entitate din
organigrama.
Performanta companiei se masoara prin instrumentul “balanced scorecard” lunar, pentru evaluare
interna si prin tehnici specifice de benchmarking evaluand pozitia fata de alti operatori si in cadrul
grupului E.ON.
3.1.2 Structura organizatorica: este disponibila in Organigrama companiei, Anexa II, statutul de
functiuni si Manualul organizational in vigoare. Ori de cate ori apar modificari de structura si
responsabilitati, aprobate de Comitetul Director, acestea sunt transferate in Organigrama si Manualul
Organizational.

3.1.3 Infrastructura si Sisteme Informatice utilizate in companie
Strategia de dezvoltarea a infrastructurii IT este in concordanta nevoile si necesitatile interne
precum si cu strategia globala de dezvoltare a grupului E.ON.
In prezent Delgaz Grid SA utilizeaza urmatoarele Sisteme Informatice: SAP ISU, SAP –MM, SAPFI, FSMS, Outage Management System, la care mentenanta acestora este asigurata de partener afiliat
E.ON IT Romania.
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3.1.4 Procese de luare a deciziei
Sunt stabilite nivele si functii relevante structurate astfel:


Comitet Director



Consiliul Actionarilor



Adunarea Generala a Actionarilor

3.1.5 Ciclu de viata
In activitatile de distributie de gaze naturale si energie electrica sunt executate investitii in retele ce
au in vedere pe langa cresterea sigurantei in exploatare si imbunatatirea performatei de mediu,
respectarea cerintelor legale, in conformitate cu politicile si angajamentul managementului de varf.
Inca din diferitele faze de proiectare DELGAZ GRID are in vedere impunerea respectarii cerintelor
de proiectare ecologică tuturor contractantilor de lucrari de proiectare si/sau executie.
Fiecare procedura de achizitie derulata de catre DELGAZ GRID are la baza cerinte specifice de
mediu din perspectiva ciclului de viata pentru toate echipamentele ce urmeaza a fi introduse in
sistemul de distributie. Aceste cerinte specifice sunt mentionate in Caietele de Sarcini care stau la
baza procedurilor de achizitii si respectarea acestora se verifica cu ocazia receptiei, inainte
introducerea in sistemul de distributie.
3.1.6 Siguranţă şi sănătate în muncă
Angajamentul pentru implementarea obiectivelor strategiei HSE este orientat în scopul asigurării
unui mediu de lucru sigur şi sănătos atât pentru angajaţii proprii, cât şi cei ai partenerilor noştri de
afaceri.
Principiile şi acţiunile specifice pentru realizarea de activităţi şi menținerea unor locuri de muncă
fără accidente sau îmbolnăviri profesionale se aplică prin:


Respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul OHS și menținerea culturii pozitive de
siguranţă:
 managerii demonstrează autoritate în domeniul SSM şi devotament personal tratând
problemele SSM ca pe un subiect-cheie în toate şedinţele de afaceri, participând la
investigarea incidentelor grave şi inspecţiilor regulate de pe teren şi recunoscând
comportamentele şi acţiunile pozitive;
 rolurile şi responsabilităţile sunt definite pentru toate funcţiile de management şi cele
critice din punct de vedere SSM (manageri, supervizori şi forţa de muncă), şi sunt
documentate prin organigrame; delegarea de responsabilităţi se face în scris şi este
documentată;
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Se asigură identificarea şi documentarea cerinţelor referitoare la competenţe şi calificări SSM
pentru toate activităţile angajaţilor. Se asigura procese pentru selecţia, plasarea şi evaluarea
continuă a calificărilor şi competenţelor angajaţilor pentru a îndeplini cerinţe specifice ale
postului şi pentru a identifica nevoile de instruire în funcţie de acestea.



Furnizarea de instruiri se siguranţă (în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi situaţiilor
de urgenţă) la toate nivelele ierarhiei organizaționale. Activitatea trebuie gestionată astfel
încât să reducă riscurile în măsura în care acest lucru este practicabil în mod rezonabil.



Identificarea, evaluarea

și aplicarea masurilor pentru atenuarea şi prevenirea riscurilor

profesionale şi promovarea unor condiţii mai sănătoase la locurile de muncă:
 toate operaţiunile trebuie desfășurate astfel încât să satisfacă procedurile SSM
instituite pentru reducerea la minim a riscurilor;
 se asigură planuri şi proceduri pentru a se preveni urgenţele şi pentru a reacţiona la ele
astfel încât să se reducă la minim impactul lor în cazul în care ar avea loc;


Angajarea activă a contractorilor, furnizorilor și partenerilor de afaceri pentru îndeplinirea în
condiții de siguranță a responsabilităților şi angajamentelor proprii:
 colaborăm şi îi sprijinim pe alţii să integreze SSM în planurile strategice, deciziile de
afaceri şi activităţile de zi cu zi;
 lucrăm cu partenerii noştri de afaceri într-un mod care să fie coerent şi/sau compatibil
cu propriile noastre proceduri şi obiective SSM.



Interacţionăm deschis şi transparent cu colegii şi acţionarii în ceea ce priveşte acţiunile şi
rezultatele noastre pentru a câştiga credibilitate şi a clădi încredere.



Raportarea și investigarea tuturor incidentelor pentru a preveni recurența:
 toate incidentele se raportează către nivelul corespunzător de Management în
concordanță cu sistemul de raportare convenit;
 toate incidentele se investighează si analizează într-o manieră corespunzătoare
nivelului de risc pentru a se determina cauzele prime, pentru a se identifica şi
implementa măsuri care să fie apoi împărtăşite altor Unităţi de Afaceri relevante astfel
încât să se prevină repetarea lor.
 raportarea activităților si condițiilor nesigure si a incidentelor fără rănire (near miss),
pentru prevenirea accidentelor/fatalităților si creșterea percepției riscurilor (personal
propriu/contractori/clienți);



Integrarea sănătății și siguranței la locul de munca in toate deciziile de afaceri, dezvoltarea si
controlul lanţului de achiziţie produse şi servicii, dotări cu tehnologii, echipamente de muncă
şi de protecţie.
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Performanţa SSM se va măsura, monitoriza, înregistra şi analiza regulat prin utilizarea de
indicatori de performanţă şi subperformanţă pentru a se evalua progresul prin raportarea la
planurile de îmbunătăţire aplicabile, asigurându-se controlul proiectelor şi al operării,
creşterea eficienţei şi calităţii planificării lucrărilor;



Supravegherea bazată pe riscuri a sănătăţii ocupaţionale pentru prevenirea accidentărilor şi a
îmbolnăvirilor, în scopul protejării lucrătorilor şi implicit a afacerii.



Combaterea riscurilor la sursă şi înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este
periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos.



Auditarea şi controlul permanent al respectării reglementărilor de siguranţă şi revizuirea
periodică a rezultatelor implementate în vederea îmbunătățirii continue.



Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de răspuns la situaţiile de criză, bazat pe scenarii
de incidente majore.

O preocupare permanentă în promovarea şi realizarea activităţilor sigure de mentenanţă şi exploatare
este asigurarea şi îmbunătățirea siguranţei integrate şi a eficienţei reţelelor DELGAZ, dezvoltarea
unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea şi planificarea
lucrărilor, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă.
Performanţa efectivă se va compara cu cerinţele Politicii şi ale Sistemului de Management. Se vor
identifica oportunităţile de îmbunătăţire şi se vor implementa măsurile corespunzătoare.

3.2 Contextul extern
Activitatile companiei sunt reglementate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniu
Energiei.
Pentru intelegerea contextului extern compania a analizat aspectele ce decurg din urmatoarele medii:

3.2.1 Mediul Legal si de Reglementare
Afacerea se desfasoara in cadrul legal reglementat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in
Domeniul Energiei.
DELGAZ Grid detine licenta pentru distributia de gaze naturale si distributia de energie electrica.
Conditiile asociate licentelor detinute sunt monitorizate anual de catre organismul de Reglementare
prin raportarile cerute si verificate prin controalele efecutate in locatiile DELGAZ GRID SA.

Parametrii de calitate pentru cele doua utilitati sunt reglementati de catre ANRE prin Standardul de
distributie gaze naturale si Standardul de Distributie energie electrica si sunt reflectati in urmatorii
indicatori de performanta:
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Gaze naturale:











Inregistrarea sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor privind serviciul de distribuţie şi de sistem
al gazelor naturale;
Contractarea serviciului de distribuţie şi respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor
naturale;
Accesul la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
Racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
Refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele
sistemului de distribuţie a gazelor naturale;
Notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor neplanificate şi reluarea prestării serviciului de
distribuţie şi de sistem al gazelor naturale;
Notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi reluarea prestării serviciului de
distribuţie şi de sistem al gazelor naturale;
Soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor privind prestarea serviciului de distribuţie şi
de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard;
Tel Verde;
Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu cerintele legale.

Energie electrica:
Indicatori de calitate comerciala
 Numărul de cereri de racordare la reţea
 Timpul mediu de emitere a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluţia de
racordare a fost stabilită prin studiu de soluţie (zile)
 Timpul mediu de emitere a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluţia de
racordare a fost stabilită prin fişă de soluţie (zile)
 Timpul mediu de emitere a certificatelor de racordare
 Numărul de cereri de racordare nesoluţionate prin emiterea unui aviz tehnic de racordare
(ATR)
 Numărul de cereri de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin regulamentul
de racordare
 Numărul de cereri de contracte de racordare
 Numărul de cereri de contracte de racordare
 Numărul de contracte de racordare încheiate
Indicatori de calitate tehnica
 Numărul de întreruperi tranzitorii
 Numărul de întreruperi scurte
 Numărul de întreruperi lungi
 Frecvenţa medie (Hz)
 Tensiunea medie (V sau kV)
 Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr. săptămâni)
 Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual)
Indicatori de continutitate
 numărul de întreruperi lungi
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SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - indicele frecvenţa medie a
întreruperilor în reţea (sistem) pentru un utilizator reprezintă numărul mediu de întreruperi
suportate de utilizatorii racordaţi la reţeaua Operatorului de Distributie.
SAIDI (System Average Interruption Duration Index) - indicele durata medie a întreruperilor
în reţea (sistem) pentru un utilizator reprezintă timpul mediu de întrerupere a utilizatorilor la
nivel de OD, calculat ca medie ponderată.
ENS (Energy Not Supplied) - energia nelivrată, definită ca energia totală nelivrată către
locurile de consum racordate la reţeaua OD, din cauza întreruperilor.
AIT (Average Interruption Time) - timpul mediu de întrerupere reprezintă perioada medie
echivalentă de timp, în care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică la nivel de OD.
MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index)- indicele frecvenţa medie a
întreruperilor momentane - întreruperi de scurtă durată - ca raport între numărul total al
utilizatorilor întrerupţi pe durate scurte şi numărul total Nt al utilizatorilor deserviţi în
sistemul analizat.

3.2.2 Mediul politic
Politica europeana de mediu preluata si in legislatia nationala, se bazeaza pe principiile precautiei,
prevenirii, corectarii poluarii la sursa si "poluatorul plateste". Acestea sunt integrate in strategia pe
termen mediu si lung de dezvoltare si optimizare a retelei in DELGAZ GRID in scopul minimizarii
impactului serviciului de distributie asupra mediului inconjurator.

3.2.3 Mediul social
Activitatile sunt desfasurate pentru clienti din mediul urban si rural atat casnici cat si agenti
economici si autoritati locale.
Pentru consumatorii vulnerabili, pentru care mentinerea in viata depinde de utilizarea aparatelor
electrice cu alimentare electrica permanenta DELGAZ GRID intreprinde urmatoarele demersuri:







înregistreaza adresa/locul de consum drept o instalaţie specială, din motive umanitare;
ia toate măsurile pentru evitarea deconectării respectivului loc de consum;
rezolva cu prioritate întreruperile neplanificate care afectează respectivul loc de consum;
asigura o sursă suplimentară de alimentare a respectivului loc de consum;
ofera utilizatorului un număr de telefon de urgenţă;
permite ca relaţia cu clientul vulnerabil respectiv să se poată desfăşura prin intermediul unei
terţe persoane, împuternicite de titularul contractului încheiat pentru locul de consum
respectiv, daca este cazul.

Inca din faza de proiectare se analizeaza compatibilitatea cu mediul pe tot ciclul de viata a
instalatiilor proiectate. Materiile prime care sunt specificate in documentatie sunt economice
energetic, slab poluante, astfel incat sa genereze un impact nesemnificativ asupra mediului.
Se interzice deversarea pe sol a produselor petroliere, uleiuri uzate, etc.
Activitatile de mentenanta care includ toaletarea arborilor pe culoarele de instalatiilor electrice de
joasa, medie si inalta tensiune sunt desfasurate cu respectarea obligatiilor de conformare legale
privind managementul deseurilor de lemn.
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Pentru a avea un mediu cat mai curat si afacerea sa fie prietenoasa cu mediul inconjurator, DELGAZ
GRID aplica cu consecventa si cere prin caietele de sarcini furnizorilor care lucreaza in numele
companiei cu toleranta zero la deviatii, urmatoarele principii:
 utilizarea materialelor si materiilor prime cu impact minim asupra mediului, slab poluante,
care sa genereze un impact negativ cat mai mic, pe perioada de utilizare, iar dupa terminarea
perioadei de viata, eliminarea produsului/echipamentului sa se faca pe cat posibil cu un
impact minim asupra mediului;
 Accesul utilajelor se face numai pe caile de acces existente.
 modul de depozitare si gestionarea materialelor pe timpul desfasurarii lucrarilor sa nu
afecteze in nici un fel mediul inconjurator;
 colectarea, depozitarea si transportul materialelor rezultate la lucrari sa fie efectuate in
conditii legale si fara a afecta consumatorii din zona respectiva;
 refacerea solului, pavajelor si redarea la forma initiala a suprafetelor ocupate in timpul
lucrarilor;
 prevenirea poluarii accidentale a solului si luarea masurilor care se impun cand aceasta se
produce;
 Procesul tehnologic de realizare a lucrarilor este cu impact slab asupra mediului (tehnologii
curate) si pe perioada de utilizare, acestea nu au un impact semnificativ asupra mediului.
 Se interzice deversarea pe sol a produselor petroliere, uleiuri uzate, etc
3.2.4 Mediul Competitional si de piata
Competitia determina modul in care firma isi imbunatateste continuu serviciile si produsele.
3.2.5 Mediul de Afaceri
Firma isi dezvolta afacerea intr-un mediu economic avand la baza economia de piata. Cunoaşterea şi
anticiparea evoluţiei mediului devine atât de importantă încât analiza trebuie trebuie structurată
pentru a satisface nevoile functiilor relevante trebuie sa ia decizii. Cele mai importante avantaje
rezultate din analiza mediului de afaceri sunt :
•
conştientizarea mai puternică din partea echipei manageriale privind modificările survenite în
mediul de afaceri;
planificarea strategică şi decizii mai eficiente;
•
•
eficienţă sporită de conducere;
•
alocarea mai eficientă a resurselor;
•
planificarea mai eficientă a consumului de energie.
4. Intelegerea necesitatilor si asteptatile partilor interesate
4. 1 Compania a identificat ca parti interesate relevante urmatoarele:


Clientii comerciali si utilizatorii



ANRE



Mass-media



Actionariatul E.ON



Autoritati nationale si locale

Copie necontrolată dacă este tipărită

Cod DEGR - MM- 01, Ed 3,
Ex.Nr. ______



Sindicatul salariatilor



Furnizori de servicii

Manualul Sistemului
de Management Integrat

Pagina 15 / 23
Document Controlat
Document Necontrolat

Cerintele partilor interesate au fost analizate si s-au identificat cele relevante pentru Sistemul de
Management Integrat. Aceste sunt reanalizate periodic si daca sunt modificari relevante acestea sunt
transferate catre procesele / subprocesele pe care le impacteaza.
5. Domeniul de aplicare al Sistemului de Management Integrat
Acest manual prezintă Sistemul de Management Integrat al Calităţii, Mediului si Sănătăţii şi
Securităţii în muncă (abreviat SIM) al Delgaz Grid SA (DEGR) aplicabil, structura organizaţională,
responsabilităţile, procesele şi interacţiunea dintre ele, precum şi structura documentelor folosite
pentru a asigura implementarea politicii şi a obiectivelor calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în
muncă in conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS
18001:2008 pentru domeniile de activitate ale companiei gaze naturale si electricitate:
Sediul central: B-dul Pandurilor, nr. 42, etaj 4, Târgu Mures, jud. Mures, pentru urmatoarele
activitati:
Distributia combustibililor gazosi prin conducte. Proiectarea sistemelor de distributie a gazelor
naturale, inclusiv a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale. Executia sistemelor de
distributie a gazelor naturale, inclusiv a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale.
Verificari metrologice si incercari contoare gaz.
Incercari si examinari nedistructive ale imbinarilor sudate -otel si polietilena.

Distributie energie electrica. Lucrari de exploatare, mentenanta în instalatii electrice 0.4 - 110
kV.
Proiectare si consultanta în domeniul energetic.
Incercari de echipamente si instalatii electrice.
Proiectare si executie de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte / constructii
civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0,4 kV.
Proiectare si executie linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 110
kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV. Proiectare
si executie linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 110 kV-400 kV.
Proiectare si executie de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor.

1. Centre Operationale si puncte de lucru:
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Centrul Operatiuni Retea Cluj-Napoca - Str. Decebal, nr. 93-95, Cluj- Napoca, jud. Cluj;
Centrul Operatiuni Retea Timisoara - Str. Independentei, nr. 26-28, Timisoara , jud. Timis;
Punct de lucru Arad - B-dul Iuliu Maniu, nr. 82-84, Arad, jud. Arad;
Centrul Operatiuni Retea Sibiu - Str. Rusciorului, nr. 40, Sibiu, jud. Sibiu;
Punct de lucru Alba - Str. Olteniei, nr. 21A, Alba Iulia, jud. Alba;
Centrul Operatiuni Retea Mures - Str. Barajului, nr. 4, Târgu Mures, jud. Mures;
Punct de lucru Miercurea Ciuc, Str. Lunca Mare, nr. 2A, Miercurea Ciuc, jud. Harghita;
Centrul Operatiuni Retea Bistrita - Str. Drumul Cetatii, nr. 3, Bistrita, jud. Bistrita Nasaud;
Punct de lucru Zalau - Str. Corneliu Coposu, nr. 103, Zalau, jud. Salaj;
Centrul Operatiuni Retea Baia Mare - Str. Iuliu Maniu, nr. 58, Baia- Mare, jud. Maramures;
Punct de lucru Satu Mare - Str. P-ta Eroiii Revolutiei, nr. 23, Satu Mare, jud. Satu Mare;
Centrul Operatiuni Retea Deva - Str. Calea Zarandului, nr. 61, Deva, jud. Hunedoara;
Punct de lucru Retea Resita - Str. Fântânilor, nr. 2, Resita, jud. Caras-Severin;
Centrul Operational Iasi - Str. Cazarmilor, nr. 3, Iasi, jud. Iasi;
Centrul Operational Suceava - Str. Traian Vuia, nr. 15B, Suceava, jud. Suceava;
Centrul Operational Neamt- Str. Cuejdi, nr. 48, Piatra Neamt, jud. Neamt;
Centrul Operational Bacau – Str. Vadu Bistritei, nr. 40, Bacau, jud. Bacau;
Centrul Operational Botosani- Str. Bucovina Nr 4, Jud Botosani,
pentru urmatoarele activitati:
Distributia combustibililor gazosi prin conducte. Proiectarea sistemelor de distributie a gazelor
naturale, inclusiv a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale. Executia sistemelor de
distributie a gazelor naturale, inclusiv a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale.

2.

Puncte de lucru:

Medias; str. Stadionului; nr 83-85, jud. Sibiu
Timisoara - Str. Independentei, nr. 26-28, Timisoara , jud. Timis
Cluj-Napoca - Str. Decebal, nr. 93-95, Cluj- Napoca, jud. Cluj, pentru urmatoarele activitati:
Verificari metrologice si incercari contoare gaz.

3.

Puncte de lucru:

Targu Mures - Str. Barajului, nr. 4, Târgu Mures, jud. Mures, pentru urmatoarele activitati:
Incercari si examinari nedistructive ale imbinarilor sudate otel si polietilena.

4.

Puncte de lucru:

Copie necontrolată dacă este tipărită

Cod DEGR - MM- 01, Ed 3,
Ex.Nr. ______

Manualul Sistemului
de Management Integrat

Pagina 17 / 23
Document Controlat
Document Necontrolat

Centrul Operatiuni Retea Iasi - Str. Petru Movila, nr. 38, jud. Iasi
Centrul Operatiuni Retea Botosani - Calea Nationala, nr. 38, jud. Botosani
Centrul Operatiuni Retea Neamt - Str. Alecu Russo, nr. 12, jud. Neamt
Centrul Operatiuni Retea Bacau- N. Titulescu, nr. 33, jud. Bacau
Centrul Operatiuni Retea Vaslui - Str. Toma Caragiu, nr. 7, jud. Vaslui
Centrul Operatiuni Retea Suceava - Str. Stefan cel Mare, nr. 24, jud. Suceava pentru urmatoarele
activitati:
Distributie energie electrica. Lucrari de exploatare, mentenanta în instalatii electrice 0.4 - 110
kV. Proiectare si consultanta în domeniul energetic.
Incercari de echipamente si instalatii electrice.
Executie de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte / constructii civile si
industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0,4 kV.
Executie linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 110 kV si
posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV.
Executie linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 110 kV-400 kV.
Executie de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor.

5.

Puncte de lucru:

Suceava - Str. Stefan cel Mare, nr. 24, jud. Suceava;
Iasi - Str. Petru Movila, nr. 38, jud. Iasi, pentru urmatoarele activitati:
Proiectare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte / constructii civile si
industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0,4 kV.
Proiectare linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 110 kV si
posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV.
Proiectare linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 110 kV-400 kV.
Proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor.
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6. Sistemul de management integrat si procesele sale
Am identificat procesele noastre pe baza următoarelor criterii:
•

Politica;

•

Ţeluri;

•

Cerinţe pentru produse şi servicii;

•

Mărimea şi structura organizaţiei;

•

Resurse disponibile

si pentru a ne asigura ca:


Sunt determinate elementele de intrare cerute si elementele de iesire asteptate de la aceste
procese/ subprocese



Este determinata sucesiunea si interactiunea acestora;



Sunt determinate ai aplicate criteriile si metodele ( inclusiv monitorizari, masurari si
indicatori de performanta aferenti) necesare pentru a ne asigura de operare si control eficace
al acestor procese/ subprocese ;



Sunt determinate resursele necesare si asigurarea disponibilitatii acestora;



Sunt atribuite responsabilitati si autoritati pentru desfasurarea acestora;



Sunt determinate riscurile si oportunitatile si tratate pentru a nu se manifesta si afecta
sistemul de management integrat;



Sunt evaluate si implementate toate schimbarile necesare pentru a ne asigura ca procesele
determinate realizeaza rezultate intentionate;



Sunt imbunatatite continuu.

Delgaz Grid SA a stabilit un sistem de documentare bazat pe ’’abordarea procesuala si gandirea
bazata pe risc’’, utilizand in activitatile specfice, informatii documentate de natura proceduri,
instrucţiuni specifice de lucru si alte documente relevante pentru companie. Compania mentine
informatii documentate in fisele de proces/ subproces.
Am clasificat procesele identificate in Harta proceselor si subproceselor, Anexa 3 la prezentul
manual in :
•

Procese de management – asigură planificarea, monitorizarea, şi îmbunătăţirea proceselor de

bază. Ele conferă valoare internă organizaţiei.
•

Procese de bază – servesc la atingerea scopurilor organizaţiei şi conţin principalele

competenţe, cerinţe ale clienţilor şi asigură o valoare crescută a afacerii şi a clientului.
•

Procese de suport – servesc proceselor de bază cu scopul de a asigura funcţionarea lor

corectă.
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7. Informatii documentate
7.1 Documente de referinta
Manualul Sistemului de Management Integrat al DEGR se bazează pe următoarele
documente:
Cod

Titlu

Standarde
SR EN ISO 9001:2015
SR EN ISO 9000:2015
SR EN ISO 19011:2011
SR EN ISO 14001:2015
SR OHSAS 18001:2008

Sisteme de management al calităţii – Cerinţe
Sisteme de management al calităţii – Principii fundamentale şi
Vocabular
Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau
de mediu
Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare.
Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
Cerinţe

7.2 Controlul informatiilor documentate
Acesta este realizat prin intermediul Procedurii „ Controlul informatiilor documentate”, cod DEGR
P04-01-01 in vigoare si ” Instructiune de format si codificare”, cod DEGR P04-01-01-01.
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8. Anexe
8.1 Anexa 1- Politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
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