Către,
Agenţiile de turism interesate

Târgu-Mureş, 11.11.2021
Informare privind selecția agențiilor de turism în vederea achiziționării serviciilor turistice
aferente biletelor de odihnă și/sau de tratament de către angajații societăților E.ON/Delgaz Grid,
exclusiv prin intermediul acestora
E.ON ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Târgu-Mureş, Bd. Pandurilor nr. 42, județul Mureș, având CUI
21236676, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26/377/2007, reprezentată legal de
domnul Mirko Strube - Director General Adjunct,
E.ON ENERGIE ROMANIA S.A., cu sediul în Târgu-Mureş, Bd. Pandurilor nr. 42, etaj 2, județul
Mureș, având CUI 22043010, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26/119/2007,
reprezentată legal de doamna Claudia Griech - Director General,
E.ON Asist Complet SA, cu sediul în Târgu-Mureș, str. Gheorghe Doja nr. 64-68, clădirea Multinvest
Business Center 2, et. 3, jud. Mureș, având CUI RO32602667 și înregistrată la Registrul Comerțului
sub nr. J26/1269/2013, reprezentată legal de domnul George Precup – Director General,
și
Delgaz Grid S.A., cu sediul în Târgu-Mureş, Bd. Pandurilor nr. 42, judeţul Mureş, având CUI
RO10976687, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J26/326/08.06.2000, reprezentată
legal de doamna Anca Liana Evoiu - Director General Adjunct
Vă informează cu privire la demersurile inițiate pentru selecția agențiilor de turism în vederea
achiziționării serviciilor turistice aferente biletelor de odihnă și/sau de tratament de către
angajații societăților sus-menționate, exclusiv prin intermediul acestora.
Societățile E.ON/Delgaz Grid se preocupă în permanenţă de sănătatea şi bunăstarea angajaţilor proprii
şi vine în sprijinul acestora inclusiv prin oferirea unor beneficii care să permită crearea unui cadru
adecvat demersului nostru. Astfel, toţi angajaţii companiei, indiferent de funcţia pe care o ocupă, au
posibilitatea decontării, în fiecare an, atât în nume propriu cât şi pentru membrii familiei (soţ/soţie,
copii), a unei părţi din contravaloarea biletelor de odihnă sau tratament achiziţionate prin intermediul
agenţiilor de turism. Acordarea acestui beneficiu ne diferenţiază faţă de celelalte companii, fiind un
avantaj pe care angajaţii noştri l-au apreciat de-a lungul timpului, utilizându-l în momentul efectuării
concediilor de odihnă.
Pentru accesarea acestui beneficiu salariaţii E.ON/Delgaz Grid trebuie să se asigure că documentele
justificative prezentate spre decont îndeplinesc cerinţele stabilite de companie, un rol în acest proces
având şi agenţia care oferă serviciul turistic prin eliberarea documentelor (factură şi voucher) cu
informaţiile necesare şi care reflectă realitatea serviciilor vândute. Așadar, este important să existe o
înţelegere clară şi unitară asupra nevoilor fiecărei părţi în vederea facilitării demersului de achiziţionare
a serviciilor turistice.

1/2

Ținând cont de cele de mai sus, societățile E.ON/Delgaz au inițiat un proces de selecție a agențiilor de
turism prin intermediul cărora angajații pot achiziționa bilete de odihnă și tratament, în vederea stabilirii
unui parteneriat bazat pe o colaborare între părți.
Pentru a vă oferi o imagine clară asupra rolului agențiilor de turism în procesul de decontare, vă
transmitem anexat caietul de sarcini privind selecția agențiilor de turism în vederea achiziționării
serviciilor turistice aferente biletelor de odihnă și/sau de tratament de către angajații societăților susmenționate, exclusiv prin intermediul acestora.
În situația în care sunteți interesat de stabilirea unei relații contractuale de colaborare cu
societățile noastre, vă invităm să trimiteți candidatura dvs. la adresa de e-mail decontbot@eonromania.ro, până la data de 22.11.2021, ora 23:59. Candidaturile depuse după termenul limită
stabilit nu vor fi luate în considerare.
Pentru detalii sau informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adresei de e-mail
menționată mai sus.
Cu stimă,
Societățile E.ON/Delgaz Grid
Roxana Băndilă
Director Resurse Umane (E.ON/Delgaz Grid)
Mircea Scridon
Director Politici de Muncă/HR BP Rețele Distribuție (Delgaz Grid)
Elisabeta Dîmbean
Director Resurse Umane (E.ON Asist Complet)

