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Preambul
Delgaz Grid S.A. asigură un mediu competitiv şi desfăşurarea nediscriminatorie a activităţilor operatorului
de reţea şi decide în conformitate cu articolul 26 alin. 2(d) din Directiva UE 2009/73/CE privind normele
comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 35 din Directiva UE 944/2019 privind
normele comune pentru piaţa internă de energie electrică, şi cu legislaţia în vigoare aplicarea prezentului
program de conformitate în cadrul Delgaz Grid S.A. Prezentul program de conformitate are ca scop
garantarea excluderii comportamentului și practicilor discriminatorii, inclusiv obligațiile specifice impuse
angajaților pentru realizarea obiectivului de independență, la nivel individual și al conducerii Delgaz Grid
S.A.. , totodată desemnează drepturile şi obligaţiile persoanelor care răspund de aplicarea programului de
conformitate în cadrul Delgaz Grid S.A.
Prezentul Program de conformitate se bazează pe legislaţia în vigoare a statului român şi a Uniunii
Europene:
1.

Regulamentul UE 943/2019 privind piaţa internă de energie electrică

2.

Directiva UE 944/2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de
modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică

3.

Directiva 2009/73/EC a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune pentru
piața internă in sectorul gazelor naturale

4.

Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările și completările
ulterioare

5.

Legea nr. 31/1990- Legea societăţilor – republicată

6.

Legea nr.21/1996 – Legea Concurenţei - republicată

7.

Legea nr.11/1991- privind combaterea concurenţei neloiale

8.

Ordinul ANRE nr. 59/2013 privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public,
cu modificările și completările ulterioare Ordinul ANRE nr 18/2021 pentru aprobarea
Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

9.

Ordinul ANRE nr. 21/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind separarea contabilă a
activităţilor desfăşurate de către titularii de licenţe din sectorul gazelor naturale

10.

Ordinul nr. 97/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea programului de
conformitate şi desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de distribuţie de
energie electrică/gaze naturale şi de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care
fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală şi de modificare şi completare a
Condiţiilor generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei
electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei
electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 73/2014, a Condiţiilor-cadru de valabilitate a licenţei de operare a
sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, şi a Condiţiilor-cadru de
valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de
înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 109/2018
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11.

Licenţa pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice nr. 1791/28.05.2015

12.

Licenţa pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale
nr.1876/30.10.2013

13.

Ordinul ANRE nr. 73/2014 Condiţiile generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de
distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de
distribuţie a energiei electrice

14.

Ordinul ANRE nr. 84/2014 Condiţiile cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de
distribuţie a gazelor naturale
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Partea A - Delgaz Grid S.A.
Delgaz Grid S.A. este operatorul independent al reţelei de distribuţie. Structura organizatorică
corespunde prevederilor art. 26 alin. 2(d) din Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune pentru
piața internă in sectorul gazelor naturale, respectiv art. 35 din Directiva UE 944/2019 privind normele
comune pentru piaţa internă de energie electrică cu privire la separarea legală, organizatorică,
informaţională şi contabilă, astfel cum acestea sunt transpuse în legislaţia naţională relevantă. Aceasta
constituie baza măsurilor luate de către Delgaz Grid S.A. în vederea desfăşurării nediscriminatorii a
activităţii de distribuţie, descrise mai detaliat în cadrul părţii B din prezentul program.
I.1

Conceptul organizatoric general- ISTORIC

În conformitate cu cerinţele Directivei UE 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă in
sectorul energiei electrice privire la separarea activităţilor (actualmente modificată de Directiva UE
944/2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică ), precum şi ale celorlalte acte
normative menţionate, începând cu data de 1 aprilie 2007 E.ON Moldova S.A. a efectuat separarea
activităţii sale de distribuţie a energiei electrice de cea de furnizare. Astfel au rezultat două entităţi legale
independente - E.ON Moldova Distribuţie S.A. şi E.ON Moldova Furnizare S.A. (în prezent E.ON Energie
România). Totodată, în conformitate cu prevederile Directivei UE 2009/73/CE privind normele comune
pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, începând cu data de 1 iulie 2007 E.ON Gaz România S.A.
a efectuat desprinderea activităţilor sale de distribuţie de celelalte activităţi, inclusiv cea de furnizare.
Astfel au rezultat două entităţi legale independente - E.ON Gaz Distribuţie S.A. şi E.ON Gaz România S.A.
(în prezent E.ON Energie România).
La data de 31 Decembrie 2014, cele două entități E.ON Moldova Distribuţie S.A. (operator licenţiat de
distribuţie energie electrică) şi E.ON Gaz Distribuţie S.A. (operator licenţiat de distribuţie gaze naturale)
au fuzionat, – compania rezultată operând sub denumirea de E.ON Distribuţie România S.A., ca operator
licenţiat de distribuție gaze naturale şi operator licenţiat de distribuție energie electrică. Ulterior,
începând cu 01 ianuarie 2017 compania și-a schimbat denumirea în Delgaz Grid SA., având personalitate
juridică distrinctă din punct de vedere legal față de operatorul economic integrat pe vertical (furnizorul
de energiei electrică și gaze naturale);
I.2.

Conceptul organizatoric pentru accesul la reţea

În vederea asigurării operării reţelei în mod nediscriminatoriu Delgaz Grid S.A. a adoptat un set de măsuri
menite să garanteze independenţa operatorului de distribuţie gaze naturale şi energie electrică din punct
de vedere organizatoric, a competenţelor de luare a deciziilor şi a desfăşurării activităţii de distribuţie.
Pentru a asigura accesul nediscriminatoriu la reţelele de distribuție pentru toţi furnizorii şi/ sau clienţii,
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Delgaz Grid S.A., respectă procedurile legale pentru acces aferente sectorului gazelor naturale şi a
energiei electrice.

I.2.1

Excluderea cumulului de funcţii al persoanelor cu sarcini de conducere şi competenţe de luare a
unor decizii finale în domeniul de activitate

Delgaz Grid S.A. îndeplineşte obligaţiile prevăzute în cadrul art. 26 alin 2(d) din Directiva UE 2009/73/CE
privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 35 privind din
Directiva UE 944/2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică, așa cum acestea
au fost transpuse în legislația locală relevantă. Niciuna din persoanele care au funcţii de conducere în
cadrul operatorului de reţea şi nici persoanele care deţin competenţe de adoptare a unor decizii finale
care sunt semnificative pentru asigurarea unui acces nediscriminatoriu la reţeaua de distribuţie nu
desfășoară activităţi pentru E.ON Energie Romania S.A. – societatea care are ca obiect de activitate
furnizarea de gaze naturale şi energie electrică. Astfel, se evită orice conflict potenţial care ar putea apărea
în situaţia deţinerii unor funcţii de către angajaţii operatorului de reţea cu sarcini de conducere în cadrul
operatorului de reţea şi care deţin competenţe în luarea unor decizii finale în chestiuni care sunt esenţiale
pentru operarea nediscriminatorie a reţelei.
Deciziile finale care sunt esenţiale pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu la reţea, în sensul şi
scopul prevederilor legale cu privire la separarea activităţilor, se referă la toate activităţile specifice ale
operatorului de distribuţie atât pe segmentul gazelor naturale cât şi pe cel al energiei electrice.

I.2.2

Asigurarea independenţei de acţiune profesională a persoanelor cu atribuţii de conducere în

cadrul operatorului de reţea
Delgaz Grid S.A. asigură independenţa profesională a persoanelor care au atribuţii de conducere în cadrul
operatorului de reţea în conformitate cu art. 26 din Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune
pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 35 din Directiva UE 944/2019 privind
normele comune pentru piaţa internă de energie electrică, astfel cum acestea sunt transpuse în legislaţia
naţională relevantă. Acest lucru se realizează şi prin organizarea şi procesul decizional, în raport cu
celelalte activităţi care nu au legătură cu distribuţia. Pentru persoanele de conducere din cadrul
operatorului de reţea, nu sunt permise participarea directă sau indirectă în structurile; de care ar putea să
depindă rezultatele altor segmente de activitate din cadrul grupului, precum sectoarele concurenţiale de
comercializare energie. În plus, se garantează că dezvoltarea profesională a persoanelor de conducere
din cadrul operatorului de reţea se desfăşoară, într-o manieră de natură să asigure independenţa de
acţiune a acestora şi nu este prejudiciată de activitatea desfăşurată pentru operatorul de reţea.
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I.2.3

Asigurarea competenţelor decizionale efective ale operatorului de reţea

Prin statutul legal şi cadrul organizatoric al Delgaz Grid S.A. şi în conformitate cu Directiva UE 2009/73/CE
privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv Directiva UE 944/2019
privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică, Delgaz Grid S.A. dispune de competenţe
decizionale efective în ceea ce priveşte activele necesare pentru exploatarea, întreţinerea şi extinderea
reţelei.
În scopul exercitării intereselor sale legitime, consiliul de administraţie al Delgaz Grid S.A. aprobă - un
buget anual, inclusiv un plan de investiţii, plan financiar şi plan de personal. Decizia cu privire la volumul şi
data de realizare a investiţilor necesare în reţea este exclusiv în sarcina Delgaz Grid S.A., pe baza analizelor
economice efectuate şi a prevederilor legale specifice. Deciziile cu privire la exploatarea comercială a
capacităţilor de distribuţie sunt luate în exclusivitate de către Delgaz Grid S.A. Transmiterea de informaţii
către asociaţi cu privire la activităţile curente se supune restricţiilor articolului 27 din Directiva UE
2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 35 din
Directiva UE 944/2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi celor menţionate
în Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012.
Conducerea Delgaz Grid S.A. întocmește şi prezintă consiliului de administraţie Delgaz Grid S.A. rapoarte
periodice cu privire la evoluţia societăţii. În acest context, transmiterea de informaţii către consiliul de
administraţie al Delgaz Grid S.A. nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor stipulate de articolul 27 din
Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale,
respectiv art. 35 din Directiva UE 944/2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie
electricădeoarece acest lucru este necesar pentru a putea utiliza în mod efectiv instrumentele de control
din punct de vedere al Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată.

I.2.4

Externalizarea unor activităţi şi servicii

Delgaz Grid S.A. uzează de posibilitatea de a contracta cu terţi efectuarea unor activităţi în legătură cu
operarea reţelei. Astfel de servicii pot fi prestate pentru Delgaz Grid SA atât de firme terţe din afara
grupului cât şi de societăţi afiliate in condiţiile legii şi a reglementarilor în vigoare

În situaţia în care aceste activităţi ale operatorului de reţea se prestează de către societăţi afiliate ale Delgaz
Grid S.A. vor exista contracte care să reglementeze exercitarea obligaţiilor Delgaz Grid S.A. prin dreptul de
a da dispoziţii pe probleme operative furnizorului de servicii, cu respectarea prevederilor legale cu privire la
separarea activităţilor. Societatea afiliată trebuie să asigure realizarea acestor servicii de către salariaţii săi
în conformitate cu dispoziţiile de specialitate ale operatorului de reţea și cu păstrarea confidențialității
necesare prevăzută de dispozițiile legale şi dispoziţiile licenţei.

I.2.5

Identitate distincta in materie de comunicare si branding

Delgaz Grid nu va crea confuzii în desfăşurarea activităţii sale economice, inclusiv de comunicare şi
publicitate, cu privire la identitatea separată faţă de operatorul economic care realizează serviciul de
furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală, confuzii ce ar putea
rezulta, de exemplu, din utilizarea următoarelor elemente de identificare: denumire, siglă/ logo, emblemă
firmă, sediu, pagina de internet, etc.

Partea B - Măsuri luate de Delgaz Grid S.A. pentru exercitarea nediscriminatorie a activităţilor

II.1

Noţiunea de discriminare

Discriminarea este tratarea inegală a unor situaţii similare în absenţa unui motiv obiectiv.

II.2
II.2.1

Utilizarea informaţiilor
Principii aplicabile utilizării informaţiilor

Măsurile luate de Delgaz Grid S.A. asigură păstrarea confidenţialităţii informaţiilor sensibile din punct de
vedere comercial, conform articolului 27 al Directivei UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața
internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 35 din Directiva UE 944/2019 privind normele comune
pentru piaţa internă de energie electrică şi celorlalte acte normative aplicabile, care ajung în posesia
salariaţilor Delgaz Grid S.A. în cursul desfăşurării activităţii de distribuţie ca operator de reţea. În plus
garantează că, în conformitate cu articolul 27 din Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune pentru
piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 35 din Directiva UE 944/2019 privind normele
comune pentru piaţa internă de energie electrică, o eventuală publicare de informaţii cu privire la
activitatea operatorului de reţea efectuată de către societate, care ar putea aduce avantaje comerciale, se
va face în mod nediscriminatoriu.
Pe lângă măsurile de ordin organizatoric descrise în Partea A, respectarea prevederilor cu privire la
separarea informaţională se asigură în special prin dispoziţii şi instrucţiuni către salariaţii vizaţi. Astfel,
salariaţii Delgaz Grid S.A. care lucrează cu informaţii sensibile, respectiv informaţii care ar putea aduce
avantaje comerciale sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea şi să acţioneze în mod nediscriminatoriu.

II.2.2

Definiţia termenilor

II.2.2.1

Informaţii sensibile din punct de vedere comercial (care ajung la cunoştinţa operatorului de
reţea în cursul desfăşurării activităţii sale)

Informaţii sensibile din punct de vedere comercial în sensul articolului 27 din Directiva UE 2009/73/CE

privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 35 din Directiva
UE 944/2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi al celorlalte acte
normative aplicabile, sunt acele informaţii cu privire la consumatorii finali, clienţii de distribuţie sau
potenţiali clienţi de reţea care au ajuns la cunoştinţa Delgaz Grid S.A. în cursul desfăşurării activităţii sale
sau la cunoştinţa unui terţ subcontractant al Delgaz Grid S.A., în cursul desfăşurării activităţii acestuia şi
care sunt de natură să creeze şanse (avantaje) de piaţă pe segmentele concurenţiale. Aceste informaţii se
referă în special la:
−

informaţii despre clienţii de reţea din solicitări de capacitate sau distribuţie

−

informaţii din contracte de distribuţie a energiei (gaz sau electricitate), precum şi despre
derularea acestor contracte

−

curbe cu privire la factorul de sarcină a unui consumator final

−

consumul de energie al unui client final

−

informaţii cu privire la valoarea capacităţii solicitate de un client de reţea

−

informaţii cu privire la perioada de distribuţie

−

informații cu privire la construirea sau reabilitarea unor capacități de distribuție

−

date despre utilizarea efectivă a capacităţii rezervate de către un client de reţea

Informaţiile care în mod evident nu au o relevanţă comercială pe pieţele concurenţiale sau la care publicul
general are acces sau care au fost în prealabil publicate nu sunt considerate a fi sensibile din punct de
vedere economic în sensul articolului 27 din Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața
internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 35 din Directiva UE 944/2019 privind normele comune
pentru piaţa internă de energie electrică
Delgaz Grid SA ia masuri pentru a asigura impiedicarea divulgării in mod în mod discriminatoriu a datelor
privind consumul propriu, precum si asigurarea accesului nediscriminatoriu și simultan la datele de
măsurare și consum, precum si datele necesare schimbarii furnizorului de către client, prin intelegere
explicita si in mod gratuit, oricarui furnizor licentiat/agregator în formatul si cu procedura de acces al
furnizorilor, agregatorilor si consumatorilor la aceste date, conform reglementarilor ANRE.
II.2.2.2

Informaţii care ar putea aduce avantaje economice (informaţii cu privire la reţea)

Informaţii care ar putea genera avantaje economice în sensul articolului 27 Directiva UE 2009/73/CE privind
normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 35 din Directiva UE
944/2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi al celorlalte acte normative
aplicabile, sunt informaţii deţinute de Delgaz Grid S.A. despre activitatea operatorului de reţea, a căror
cunoaştere este de natură să aducă avantaje economice unui client de reţea. Astfel de informaţii se referă
în special la:

−

proiecte de construire, reabilitare, modernizare, extindere a liniilor de distribuție dispuse de
operatorul de reţea

−

sarcina/ capacitatea reţelei de distribuție

−

criterii de rentabilitate pentru realizarea extinderilor de reţea sau a racordărilor la reţea.

II.2.3

Asigurarea confidenţialităţii informaţiilor (care ajung la cunoştinţa operatorului de reţea în
cursul desfăşurării activităţii sale)

Salariaţii Delgaz Grid S.A. vor trata informaţiile sensibile din punct de vedere comercial în mod confidenţial
în conformitate cu articolul 27 din Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă
în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 35 din Directiva UE 944/2019 privind normele comune pentru
piaţa internă de energie electrică şi celelalte acte normative aplicabile şi nu le vor transmite către terţi pe
cale directă sau indirectă. Acest lucru nu se aplică în cazul în care există o obligaţie legală de comunicare
(publicare) a unor astfel de informaţii sau în situaţia în care clientul de reţea în cauză şi-a dat acordul
pentru publicarea datelor care îl privesc sau dacă informaţiile au ajuns la cunoştinţa opiniei publice fără
implicarea operatorului de reţea.
Operatorul de reţea se va îngriji ca informaţiile obţinute din dispozitivele de contorizare şi măsurare a
consumatorilor finali să fie puse la dispoziţia furnizorilor de energie, doar în mod confidenţial şi în baza
contractelor de reţea încheiate.

II.2.4

Utilizarea nediscriminatorie a informaţiilor care ar putea genera avantaje comerciale (care ajung
la cunoştinţa operatorului de reţea în cursul desfăşurării activităţii sale)

Sub rezerva obligaţiilor legale de publicare a unor informaţii care ar putea aduce avantaje comerciale,
publicarea acelor informaţii cu privire la propria activitate rămâne în decizia proprie a operatorului de reţea.

II.2.5

Utilizarea informaţiilor în situaţia prestărilor de servicii

În situaţia în care un salariat al Delgaz Grid S.A. desfăşoară - în limitele premise de lege - activităţi care se
referă la îndeplinirea clauzelor contractuale dintre operatorul de reţea şi operatorii economici care
desfăşoară activităţi de furnizare energie electrica sau gaze naturale, acesta nu va avea voie să folosească
informaţii sensibile din punct de vedere economic în interesul acestora şi este obligat să păstreze
confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute în cursul desfăşurării activităţii sale, fără acordul
prealabil al respectivului client de reţea sau în lipsa unei obligaţii legale de publicare a unor astfel de
informaţii. Acelaşi lucru se aplică şi informaţiilor cu privire la activitatea operatorului de distribuţie gaze
naturale şi energie electrică, care ar putea genera avantaje comerciale, cu excepţia publicării acestora întro manieră nediscriminatorie în conformitate cu punctul II.2.4.

II.2.6

Utilizarea informaţiilor de către prestatorii de servicii externi

Delgaz Grid S.A. se îngrijeşte ca prestatorii de servicii externi (atât terți, cât și afiliați) să fie obligaţi să
respecte confidenţialitatea informaţiilor (conform articolului 27 din Directiva UE 2009/73/CE privind
normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv art. 35 din Directiva UE
944/2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică) prin includerea în contractele
încheiate cu aceştia a unor clauze în acest sens, în măsura în care respectivii operatori economici au acces
la informaţii sensibile din punct de vedere economic în cadrul serviciilor pe care le prestează.
Contractele încheiate de Delgaz Grid S.A. cu operatorii economici prestatori de servicii tehnice și de altă
natură (cum ar fi serviciile referitoare la consumatori) trebuie să prevadă clauze prin care informaţiile
confidenţiale să fie puse la dispoziţia doar acelor salariaţi care au sarcini care privesc derularea contractului
şi care la rândul lor se angajează să respecte confidenţialitatea informaţiilor sau care, prin natura profesiei
pe care o desfăşoară sau a funcţiei pe care o deţin, se supun obligaţiei legale de păstrare a secretului
profesional, aceleaşi obligaţii aplicându-se şi unor eventuali subcontractori ai operatorilor economici
prestatori de servicii.

II.3.

Obligaţiile salariaţilor

II.3.1

Salariaţii care se supun acestei obligaţii

Prezentul program de conformitate se aplică tuturor persoanelor cu funcții de conducere și salariaţilor
Delgaz Grid S.A. care au sarcini de serviciu care privesc activitatea operatorului de distribuţie gaze naturale
şi energie electrică, indiferent de încadrarea lor organizatorică.

II.3.2
II.3.2.1

Natura obligaţiilor
Interdicţia de a face discriminarea

Salariaţii Delgaz Grid S.A. au obligaţia desfăşurării în mod nediscriminatoriu a sarcinilor care le revin şi în
mod special, să nu trateze în mod diferit societăţile din grup care desfăşoară activităţi în domeniul
producţiei (dacă este cazul) sau comercializării energiei (gaze naturale sau energie electrică).
În situaţia în care operatorul de reţea a decis publicarea de informaţii conform Directivei UE 2009/73/CE
privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, respectiv Directiva UE 944/2019
privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi a celorlalte acte normative aplicabile,
salariaţii au obligaţia să comunice aceste informaţii într-o manieră nediscriminatorie.

II.3.2.2 Confidenţialitatea
În cadrul desfăşurării activităţii lor, salariaţii au obligaţia păstrării confidenţialităţii informaţiilor sensibile
din punct de vedere comercial conform celor descrise la punctul II.2.2.1, în conformitate cu articolul 27 din
Directiva UE 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale,
respectiv art. 35 din Directiva UE 944/2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie
electrică şi a celorlalte acte normative aplicabile.
La încheierea activităţii lor pentru Delgaz Grid S.A. salariaţilor le este interzis să ia cu ei sau să utilizeze
informaţii sensibile din punct de vedere comercial. Aceeaşi interdicţie se aplică şi în cazul informaţiilor care
ar putea aduce avantaje comerciale, conform celor descrise la punctul II.2.2.2, cu excepţia cazului în care
aceste informaţii au fost publicate.

II.3.2.3 Obligaţia de a furniza informaţii
Salariaţii au obligaţia să sprijine în mod corect şi echitabil, persoana responsabilă pentru monitorizarea şi
respectarea prezentului program de conformitate în îndeplinirea sarcinilor care îi revin.
În acest sens salariaţii vor furniza în mod complet şi corect acele informaţii care intră sub incidenţa
obligaţiei de furnizare de informaţii şi vor permite consultarea dosarelor, documentelor şi fişierelor pe care
le administrează.
II.4.

Funcţia agentului de conformitate

Răspunderea pentru asigurarea şi respectarea prezentului program de conformitate redactat în
conformitate cu prevederile art. 48 alin. 2 lit. d) si art. 136 alin. 2 lit. d) din Legea energiei electrice şi gazelor
naturale nr. 123/2012 revine Delgaz Grid S.A., reprezentată prin directorul general, respectiv în cazul
vacantei funcției, directorilor generali adjuncți. Asigurarea respectării acestui program de conformitate va
fi urmărită și de către directorii de divizie din cadrul Delgaz Grid S.A.
Delgaz Grid S.A. numeşte o persoană - agent de conformitate azivizată de ANRE , care va răspunde de
monitorizarea respectării programului de conformitate şi încredinţează acestei persoane drepturile şi
obligaţiile descrise mai jos.

Pentru asigurarea respectării acestui program de conformitate se vor organiza instruiri pentru personalul
de conducere şi salariaţi, instruiri adaptate specificului fiecărei activităţi din cadrul Delgaz Grid S.A.
Participarea la aceste cursuri de instruire este obligatorie.

II.4.1

Agentul de Conformitate în cadrul organizaţiei

Persoana care răspunde de aplicarea programului de conformitate va fi desemnată de către conducerea
Delgaz Grid S.A. Funcţia agentului de conformitate este în prezent ocupată de:
Nume: Lucia Claudia Bâta
Adresa: B-dul Pandurilor, nr. 42,
540554, Targu Mures, județ Mureș
Fax: 0265 260 418
E-mail: lucia-claudia.bata@delgaz-grid.ro
Aviz ANRE pentru confirmarea agentului de conformitate energie electrică: 42/29.12.2021
Aviz ANRE pentru confirmarea agentului de conformitate gaze naturale: 43/29.12.2021
II. 4.2

Drepturi

Agentul de conformitate are dreptul să adreseze problemele legate de conformitate direct directorului
general sau directorilor generali adjuncți. Pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor sale dispune de acces
neîngrădit la toate departamentele sau unităţile organizatorice relevante din cadrul societăţii, atunci când
există suspiciunea nerespectării programului sau pentru efectuarea de controale prin sondaj. Are dreptul
să intervieveze salariaţii din aceste departamente şi unităţi organizatorice relevante, precum şi să consulte
acte, documente şi fişiere pentru ducerea la îndeplinire a sarcinii care i-a fost încredinţată. Se va tine cont
de cerinţele legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.
II.4.3

Obligaţii

Persoana desemnată, monitorizează respectarea acestui program de conformitate prin efectuarea de
controale prin sondaj. Poate solicita consultarea proceselor şi documentelor relevante pentru tratamentul
discriminatoriu. În plus, va da curs în mod corespunzător sesizărilor şi reclamaţiilor legate de presupuse
încălcări. El va coordona soluţionarea reclamaţiilor cu privire la încălcarea programului de conformitate şi
a prevederilor legale care stau la baza acestuia.
În cazul constatării de către agentul de conformitate a unei încălcări semnificative, va comunica acest
lucru imediat conducerii societăţii şi va propune în consultare cu conducătorii departamentelor vizate
măsurile necesare pentru reglementarea situaţiei.
În plus, agentul de conformitate raportează conducerii rezultatul controalelor întreprinse.
Agentul de conformitate va sprijini Delgaz Grid S.A. în acțiunile de conştientizare a salariaţilor în ceea ce
priveşte tratamentul nediscriminatoriu al informaţiilor care ar putea genera avantaje comerciale, precum
şi în ceea ce priveşte respectarea confidenţialităţii informaţiilor sensibile. Acest deziderat se va atinge în
special prin instruirea şi informarea salariaţilor şi a persoanelor de conducere.

Agentul de conformitate va transmite autorităţii de reglementare un raport cu privire la măsurile luate în
cursul anului precedent.
II.5

Sancţiuni

Nerespectarea de către salariaţi a obligaţiilor care le revin conform programului de conformitate reprezintă
o încălcare a obligaţiilor asumate prin contractul de muncă şi poate atrage după sine sancţiuni aplicabile de
către Delgaz Grid S.A. conform prevederilor legislaţiei muncii. .

II.6.

Intrarea în vigoare și sfera de aplicare a programului

Programul de conformitate actualizat intră în vigoare începând cu 31.01.2022, prin aprobarea lui în cadrul
Consiliului Director al S.C. Delgaz Grid S.A. , şi se aplică obligatoriu membrilor Consiliului Director,
angajaţilor proprii, cât şi angajaţilor detașați de la companiile afiliate.

