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Capital social 
www.e-distributie.com

APROBAT,

Director General
Monica Hodor

Director Asistenta Juridica 
Octavian Trifan

PROGRAM DE CONFORMITATE
-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA

Nr. 
crt.

Riscul identifcat în 
cazul 

privind 
implementarea 

(Nr./data, emitent)

Termenul 

implementar

(Data)

(

compartimentul)

Semnatura

1. 

1.1.

Independenta OD cel putin în ceea ce 
juridica, 

Nerespectarea
prevederilor legale 
(Legea Energiei si a 
gazelor naturale nr.

123/2012, cu 
modificarile si 
completarile 
ulterioare)

E-Distributie Dobrogea este
separata legal si decizional si nu 
permite persoanelor cu functii de 

conducere sa  participa in 
structurile si la procesul 

decizional de care ar putea sa 
depinda rezultatele altor 

segmente de activitate din cadrul 
grupului.

Realizat Permanent

Octavian 
Trifan,

Director 
Asistenta 
Juridica
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Nr. 
crt.
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implementar
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(
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1.2.

Independenta OD cel putin în ceea ce 

decizional, în raport cu celelalte 

criterii minimale:

Nerespectarea 
prevederilor legale 
(Legea Energiei si a 
gazelor naturale nr.

123/2012, cu 
modificarile si 
completarile 
ulterioare)

E-Distributie Dobrogea nu
permite persoanelor cu functii de 

conducere sa participe in 
structurile si la procesul 

decizional de care ar putea sa 
depinda rezultatele altor 

segmente de activitate din cadrul 
grupului.

Realizat Permanent

Octavian 
Trifan,

Director 
Asistenta 
Juridica

1.2.1

Persoanele responsabile pentru 
managementul OD nu pot participa în 

structurile operatorului economic 

transport sau 

Nerespectarea 
prevederilor legale 
(Legea Energiei si a 
gazelor naturale nr.

123/2012, cu 
modificarile si 
completarile 
ulterioare)

E-Distributie Dobrogea nu
permite managementului OD sa 

participe in structurile 
operatorului integrat pe 

verticala, responsabile direct sau 

transport sau furnizare de 
energie .

Realizat Permanent

Octavian
Trifan,

Director 
Asistenta 
Juridica

1.2.2

persoanelor responsabile pentru 
managementul operatorului de 

într- asigure 

Nerespectarea
prevederilor legale 
(Legea Energiei si a 
gazelor naturale nr.

123/2012, cu 
modificarile si 
completarile 
ulterioare)

Conform procesului 
organizatoric intern, interesele 
profesionale ale persoanelor 

responsabile pentru 
managementul OD sunt 

independente de interesele altor 
segmente de activitate din cadrul 

grupului.

Realizat Permanent

Octavian 
Trifan,

Director 
Asistenta 
Juridica
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1.2.3.

Luarea deciziilor, în mod efectiv, 
independent de operatorul economic 

activele necesare pentru operarea, 

Nerespectarea
prevederilor legale 
(Legea Energiei si a 
gazelor naturale nr.

123/2012, cu 
modificarile si 
completarile 
ulterioare).

Conform procesului decizional 
al societatii, operatorul 

economic integrat pe verticala 
nu poate interveni cu privirile la 
deciziile E-Distributie Dobrogea
referitoare la activele necesare 

Realizat Permanent

Octavian 
Trifan,

Director 
Asistenta 
Juridica

2.1.

2.1.1.
L detalierea tipurilor de 

Divulgarea unor 
informatii 

considerate 

sensibile comercial
ce ar putea aduce 

avantaje comerciale 
altor operatori.

Stabilirea tipurilor de documente 
care contin informatiile 

comercial si protejarea acestora.
Asigurarea la nivelul tuturor 

angajatilor privind respectarea 
acestor proceduri si a legislatiei 

specifice

Politica nr.
59/19.01.2023
Instructiunea 
Operativa nr. 

900/27.09.2017
Decizia nr. 

52/18.06.2019
Sesiuni Training

Permanent

Mihai Stancu,
Director 

Customer 
Engagement

2.1.2.

pri

detalierea tipurilor de 

sensibile comercial trebuie 

din OD.

Divulgarea unor 
informatii 

considerate 

sensibile comercial
si nerespectarea 

obligatiilor legale.

Masurile de tratare si gestionare 
a documentelor care contin 

informatii confidentiale sunt 
prevazute in procedurile si 

instructiunile interne

Politica nr/ 
59/19.01.2023
Instructiunea 
Operativa nr. 

900/27.09.2017

Permanent

Mihai Stancu,
Director 

Customer 
Engagement
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2.2. re comercial;

2.2.1.
garantarea 

Nerespectarea
prevederilor legale 

prin divulgarea 
discriminatorie a 

informatiilor ce pot 
fi avantajoase din 
punct de vedere 

comercial.

Aducerea la cunostinta 
angajatilor a regulilor prevazute 

in Codul de etica si conduita 
profesionala necesar a fi 

respectate.

Codul etic, 
Regulamentul intern 
(Anexa Nr. 1/ 2016),

Fisa de post CIM.
(La angajare, 

salariatul semneaza 
pentru luare la 

cunostinta cu privire 
la continutul 

documentelor de mai 
sus)

Permanent

Nocerino 
Matilde,
Manager 

resurse umane,
Directia People 

and 
Organization

2.2.2.
pentru nerespectarea regulilor de 

garantarea 

Nerespectarea
prevederilor legale 

prin divulgarea 
discriminatorie a 

informatiilor ce pot 
fi avantajoase din 
punct de vedere 

comercial.

Aducerea la cunostinta 
angajatilor a regulilor prevazute 

in Codul de etica si conduita 
profesionala necesar a fi 

respectate.

Regulamentul intern 
(Anexa Nr. 1/ 2016,

Anexa nr.8 
(actualizata), 

Prevederea III)

Permanent

Nocerino 
Matilde,
Manager 

resurse umane,
Directia People 

and 
Organization

2.2.3.
activitatea de producere, transport sau 

furnizare a operatorului economic 

Neaplicarea 
regulilor si 

masurilor impuse 
prin programul de 

conformitate (Art. 9, 
lit. d din Ord. 

ANRE nr. 97/2021)

Aducerea la cunostinta a 
angajatilor privind regulile de 

conduita pe care acestia trebuie 
sa le urmeze si a Regulamentului 

intern.

Codul Etic,
Regulamentul intern 
(Anexa Nr. 1/ 2016, 

Anexa nr.8 
(actualizata), 
pevederea II)

Permanent

Nocerino 
Matilde,
Manager 

resurse umane,
Directia People 

and 
Organization
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2.2.4.
programului de conformitate prin 

cuprinsul procedurilor interne ale 

Neaplicarea 
regulilor si 

masurilor impuse 
prin programul de 

conformitate (Art. 9, 
lit. e din Ord. ANRE 

nr. 97/2021)

Actualizarea procedurilor interne 
in confirmitate cu prevederile 

legale in vigoare.
PO 551/2021 Permanent

De Cata Anna,
Director 

Calitate

2.2.5.
conformitate 

Necunoasterea de 
catre noii angajati (a

angajatilor in 
general) a regulilor 
si masurile impuse 
prin programul de 

conformitate (Art. 9, 
lit. f din Ord. ANRE 

nr. 97/2021)

Aducerea la cunostinta a noilor 
angajati a regulilor de conduita 

pe care acestia trebuie sa le 
urmeze, a Regulamentului intern

al companiei, si a oricaror alte 
politici interne ale companie.

Codul Etic,
Regulamentul intern
(Anexa Nr. 1/ 2016,

Anexa nr.8
(actualizata),

prevederea II, punctul 
4)

(La angajare, 
salariatul semneaza 

pentru luare la 
cunostinta cu privire 

la continutul 
documentelor de mai 

sus)

Permanent

Nocerino 
Matilde,
Manager 

resurse umane,
Directia People 

and 
Organization

2.3. Î publicitate, cu privire la identitatea 
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2.3.1.

Î
confuzii în desf

publicitate, cu privire la identitatea 

energiei electrice din cadrul 
operatorului economic integrat pe 

onfuzii ce ar putea rezulta, 

elemente de identificare: denumire, 

pagina de internet, etc.
Societatea i respect angajamentele 

asumate conform adresei nr. 
210292/24.03.2016, ca r spuns la 

adresa ANRE nr. 18643/11.03.2016.

Nerespectarea
prevederilor legale 
(Legea Energiei si a 
gazelor naturale nr.

123/2012, cu 
modificarile si 
completarile 
ulterioare)

Verificarea aplicarii deciziei si a 
procedurilor operationale in 
vigoare cu privire la aceasta 

masura

Decizia nr. 
91/25.10.2016

Conform 
punctelor 
2.3.1.1 
2.3.1.3

Conform 
punctelor 

2.3.1.1 2.3.1.3

2.3.1.
1 interne, norme tehnice.

Nerespectarea
prevederilor legale 
(Legea Energiei si a 
gazelor naturale nr.

123/2012, cu 
modificarile si 
completarile 
ulterioare)

Actualizarea procedurilor interne 
in confirmitate cu prevederile 

legale in vigoare.
Decizia nr. 

91/25.10.2016

În derulare,

revizuirii 
acestora

De Cata Anna,
Director 

Calitate

2.3.1.
2

cu noua identitate, celor vechi li se 
În derulare 

pentru 
contoarele 
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Nerespectarea
prevederilor legale 
(Legea Energiei si a 
gazelor naturale nr.

123/2012, cu 
modificarile si 
completarile 
ulterioare)

Continuarea activitatii de 
inscriptionare a contoarelor

potrivit deciziei si a procedurilor
operationale in vigoare cu 
privire la aceasta masura

Decizia nr. 
91/25.10.2016

vechi pân la
înlocuirea 
acestora 
(conform 

calendarului 
de 

implementare 
sisteme de 
masurare 

inteligente)

Mihail-
Alexandru 

Stirbulescu, 
Director 
Regiunea 

Operationala 
Dobrogea

2.3.1.
3 âlpi, cutii 

stradale.

Nerespectarea
prevederilor legale 
(Legea Energiei si a 
gazelor naturale nr.

123/2012, cu 
modificarile si 
completarile 
ulterioare)

Continuarea activitatii de 
inscriptionare/marcare a 

componentelor de retea potrivit 
deciziei si a procedurilor
operationale in vigoare cu 
privire la aceasta masura

Decizia nr. 
91/25.10.2016

La prima 

Mihail-
Alexandru 

Stirbulescu, 
Director 
Regiunea 

Operationala 
Dobrogea

2.3.2 agentului de conformitate în activitatea 
de monitorizare a programului de 

conformitate agent de conformitate.

Nerespectarea
prevederilor legale 
(Legea Energiei si a 
gazelor naturale nr.

123/2012, cu 
modificarile si 
completarile 

ulterioare si Ordinul 
ANRE nr. 97/2021)

Asigurarea obtinerii datelor si 
informatiilor solicitate de catre 

agentul de conformitate in 
activitatea sa de monitorizare.

Avizul de numire a 
agentului de 

conformitate nr.
38/22.12.2021

31.12.2022

Cristian 
Haratau,
Manager 

Proiect Directia 
Generala


