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Cifre financiare cheie – Consolidate la nivel de grup, 2018

Furnizare electricitate (2019)

~3,5 milioane
clienti casnici si non-

casnici (iunie)

Distributie electricitate si servicii energetice (septembrie 2019)

4,6 TWh
energie furnizata

(iunie)

~18,5%
cota de piata

(august)

13,3 TWh
energie distribuita

~3,8 milioane
consumatori finali

~198 mii km  
retele distributie

681

mil. RON

EBITDA

5,6

mld. RON
Cifra de 
afaceri

230     

mil. RON

Profit net

%

~7.200 angajati

Prezenta geografica

913   

mil. RON

CAPEX

Furnizare – Acoperire nationala

Distributie si servicii energetice – 18 judete deservite

Bucuresti – Sediu

Ploiesti

Brasov

Cluj Napoca

2

~880 angajati (septembrie)

Electrica este cel mai important operator național de rețele de distribuție, dar și furnizorul de electricitate cu cel 
mai mare număr de clienți

Electrica – prezentare generala



Operator distributie
Sediu: Brasov

Operator distributie
Sediu: Ploiesti

Electrica Furnizare S.A. SDEE1) Transilvania Nord

ELECTRICA S.A.

Sediu: Bucuresti

FISE2) Electrica Serv S.A.

99,99 %3)

SDEE1) Transilvania Sud99,99 %3)

SDEE1) Muntenia Nord99,99 %3)

99,99 %3)

100 %

% Pondere detinere
Electrica S.A. 

Companie de furnizare energie
si gaze naturale

Sediu: Bucuresti

Companie de servicii energetice
Sediu: Bucuresti

Operator distributie
Sediu: Cluj-Napoca

Servicii Energetice Muntenia S.A. 100 %

Companie de servicii energetice
Sediu: Bucuresti

1) Societatea de Distributie a Energiei Electrice 2) Filiala de intretinere si Servicii Energetice 

3) Existenta unor actionari aditionali a fost impusa de necesitatea respectarii prevederilor Art. 10, alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile. Prin 

urmare: SDTS detine 10 actiuni in SDMN, SDMN detine 10 actiuni in SDTN, SDTN detine 10 actiuni in SDTS si Electrica Serv detine 10 actiuni in EF
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Structura grupului
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Electrica pe piata de capital

Listarea Electrica - succes remarcabil, Oferta

Publică Inițială a fost cea mai mare din istorie și

singura privatizare cu pachet majoritar pe piața de

capital din România ~ 450 mil. EUR

Grupul Electrica este singurul din Romania listat la

BVB si LSE si activeaza in cadrul segmentelor de

distributie, furnizare energie si servicii energetice

Cel mai stabil randament al dividendelor din

indicele BET de la listare pana in prezent între

5,2% și 7,3% - dividende brute cumulate de circa

1,3 miliarde lei (sau 3,777 lei/acțiune)

In cei cinci ani de dupa listarea pe BVB, Electrica a

fost cel mai mare investitor in modernizarea si

retehnologizarea retelelor electrice din Romania,

cu un total de peste 3 miliarde lei.
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I Extinderea in domenii conexe si obtinerea de sinergii
cu domeniile in care activam

II Imbunatatirea performantei operationale in vederea
cresterii continue a calitatii serviciilor oferite clientilor

III Continuarea investitiilor pentru imbunatatirea
fiabilitatii infrastructurii

IV Cresterea performantei si consolidarea sustenabilitatii 
rezultatelor economice
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Obiective strategice (Strategia Grupului Electrica 2019-2023)
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Investitii in tehnologii inovatoare în cadrul întregului grup Electrica

1) Robotic Process Automation

Abordare bazată pe

analiza datelor – Big 

data & Inteligență

artificială

Automatizare/ 

Implementarea 

RPA1)

Intensificarea 

inițiativelor în 

domeniul mobilității 

electrice

Oportunități de 

tehnologii

alternative 


