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Activitatile ENGIE in lume

GNL

• Nr.1 în lume în 

producția

independentă de 

energie electrică.

• Nr.1 în lume în 

productia de energie

non-nucleară.

• 114,4 GW

capacitate de 

productie de energie

electrica instalata.*

• 7,5 GW capacitate de 

energie electrică

aflată in constructie.*

• 17,8 GW capacitate 

de productie de 

energie electrică din 

energie regenerabilă

Energie electrica

• Nr.1 ca retea de 

distributie de gaze 

naturale din Europa.

• Nr.1 în furnizarea de 

capacitate de 

înmagazinare în

Europa.

• Nr.2 ca rețea de 

transport de gaze 

naturale în Europa.

• Nr.2 în materie de 

achiziţii de gaze 

naturale în

Europa.

• Un portofoliu de 

furnizare de 

1,334 TWh.

Gaze Naturale

• Nr.1 în Europa în

importul de gaze 

naturale lichefiate

• Nr.2 în Europa ca 

operator de terminale

de gaze naturale

lichefiate

• Nr 3 în lume în

importul de gaze 

naturale lichefiate.

• Un portofoliu de 

aprovizionare cu 

gaze naturale

lichefiate de 239 

TWh din 6 ţări.

• O flotă de 14

metaniere

• Nr.1 în lume în

furnizarea de

servicii de eficienţă

energetică şi de 

protecţia mediului.

• 1.300 locaţii în

întreaga lume.

• 100.000 clienţi din 

sectorul public privat în

întreaga lume.

• 202 reţele de 

termoficare operate la 

nivel mondial.

Servicii energetice
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• 74.7 miliarde euro cifra de afaceri.

• 27 - 30 miliarde euro investitii brute in 2014 - 2016.

• O prezenta in 70 tari.

• 152,900 angajati in intreaga lume

 Inc. 58,200 in energie şi gaze naturale

 si 94,700 in servicii energetice.

• 900 cercetatori si experti în 11 centre de Cercetare -
Dezvoltare.

Grupul ENGIE – cifre cheie

* La 31 Decembrie 2014



ENGIE şi-a accelerat politica de investitii in efortul de a deveni lider al energiei verzi, prin
orientarea strategiei pentru dezvoltarea solutiilor de eficienta energetica, a energiilor
regenerabile si noi idei de afaceri.
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Furnizor de referinta pe pietele

aflate in crestere:

Lider al tranzitiei energetice în

Europa:

Strategia ENGIE

 Consolidarea producţiei de energie ă şi a 
poziţiei deţinute în domeniul Gazelor
Naturale Lichefiate

 Consolidarea poziţiilor pe întreg lanţul
valoric al gazelor naturale, inclusiv în 
infrastructură

 Dezvoltarea activităţilor de servicii
energetice la nivel internaţional

 Promovarea serviciilor de eficienţă
energetică

 Dezvoltarea energiilor regenerabile, termo
şi electrice, centralizate şi descentralizate

 Crearea de noi activități de afaceri şi
concentrarea pe conţinutul digital al 
produselor noastre



ENGIE in Romania
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• Vanzâri (clienți BtoB) 

• 2 parcuri eoliene în

Gemenele (Brăila) şi

Băleni (Galaţi)

Electricitate

• Furnizare de gaze 

naturale

• Distribuţie de gaze 

naturale

• Servicii tehnice

• Înmagazinare

Gaze Naturale

• Inginerie energetică

şi servicii de 

consultanţă

• Servicii de 

proiectare, producţie

şi livrare a 

echipamentelor

industriale

Servicii

energetice

Domenii de activitate ENGIE în România

o GDF SUEZ Energy 

România

o Distrigaz Sud Reţele

o Distrigaz Confort

o Depomures

o GDF SUEZ Energy 

România

o Brăila Winds 

o Alizeu Eolian

o Tractebel

Engineering

o Tehnomat

o Cofely



Grupul de companii

ENGIE Romania
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Cifre cheie si zona operationala a GDF SUEZ Energy 
Romania

• 976 milioane euro cifra de 

afaceri in 2014.

• O prezenta in 18 judete din 

sudul Romaniei si in Bucuresti.

• 3,650 angajati.

*Cifre consolidate la 31.12.2014 for pentru companiile Grupului GSER.
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Furnizare de energie - GDF SUEZ Energy România

o Furnizare de gaze naturale și de electricitate 

o Energy Management

o 1,5 mil. de clienți în sectorul gazelor naturale

o 32.3 TWh gaze vândute

o Primul importator de gaze naturale din România

o Primul furnizor de gaze naturale pe piața reglementată, cu o cotă de piață de 49.6%

o Al cincilea furnizor pe piața eligibilă cu o cotă de piață de 9%

o 1000 de puncte de consum pe segmentul de energie electrică (clienţi BtoB) 
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Distribuție de gaze naturale - Distrigaz Sud Retele

o Distribuție de gaze naturale

o Mentenanța rețelei de distribuție (înlocuirea conductelor și mentenanță, 

noi concesiuni de gaz)

o Nr. 1 în distribuția de gaz naturale în România

o 40.2 TWh de gaze naturale distribuite în 2014

o 500 MEUR de investiţii în modernizarea rețelei de distribuție a gazelor 

naturale în perioada 2006-2013

o 18,500 km de rețea în 18 județe și în București
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Servicii energetice - Distrigaz Confort si Cofely

• Servicii tehnice pentru instalații de interior și centrale termice pentru 

clienții BtoC și BtoB

• Furnizor de soluții de eficiență energetică 

o Lider de piață 

o > 600 000 de clienți

o 1.500.000 de intervenţii executate
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Productie de energie regenerabilă

o Producția de electricitate 

o 100 MW capacitate instalată în două parcuri eoliene în Gemenele (jud. 

Brăila) și Băleni (jud. Galați)

o Producție anuală de aprox. 240 GWh

o Două filiale: Brăila Winds și Alizeu Eolian



Programul de traineeship 

ENGIE
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Ce oferim potentialilor trainee?

 Program de traineeship platit; vei fi angajat cu contract de munca pe 

perioada determinata (minim 6 luni), cu posibilitate de prelungire sau de 

angajare pe perioada nedeterminata

 Acces la programe de dezvoltare a competentelor profesionale si 

interpersonale pe parcursul traineeship-ului

 Posibilitatea de a acumula experienta in domeniul furnizarii de energie si a 

ingineriei de distributie a gazelor naturale

 Sa parcurgi stagiul de traineeship de 6 luni, in scopul dezvoltarii personale 

si profesionale; vei acumula astfel experienta intr-o companie 

multinationala de top in sectoarele sale de activitate;

 Sa realizezi proiecte individuale sau in echipa, proiecte specifice 

activitatilor companiei; 

 Sa indeplinesti indicatorii de performanta agreati cu managerul tau direct. 
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Ne atragi atentia daca:

• Esti student in an terminal, proaspat absolvent sau masterand al 

unor studii tehnice superioare de lunga durata:

 Inginerie civila (căi ferate, drumuri şi poduri, infrastructura 

transporturilor metropolitane, construcţii civile, industriale şi 

agricole, amenajări şi construcţii hidrotehnice, inginerie urbană 

şi dezvoltare regională, construcţii miniere)

 Inginerie si management (inginerie economica in constructii)

 Inginerie miniera (mine, petrol si gaze)

 Energetica

• dai dovada de abilitati de comunicare eficienta

• ai bune abilitati de interactiune cu clientii

• esti o persoana cu intiativa

• ai un minim de experienta de management de proiect

• dai dovada de flexibilitate, te adaptezi usor la schimbari

• ai abilitati organizatorice si de prioritizare

• ai bune abilitati de vanzare si disponibilitate pentru munca de teren



Va multumim pentru

atentie!

recrutare@engie.ro


