
Intră în lumea
fascinantă a energiei!



* Cifre cheie la 31.12.2019

170.000angajați
la nivel mondial

70 țări
în care Grupul este prezent

60,1 mld euro
cifră de afaceri
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1. 
Energie 

regenerabilă si
termică

2. 
Infrastructură

gaz natural
și energie
electrică

3. 
Soluții pentru

clienți
Soluții integrate pentru 

a facilita tranziția 
energetică

4 direcții strategice
de dezvoltare:

Producție și furnizare de 
energie electrică

4. 
Alte activități
Furnizarea energie, 
producție energie 

nucleară



ENGIE Building Solutions
Servicii energetice și de facility management 

pentru clienți B2B

Alizeu Eolian și Brăila Winds
Producție de electricitate

ENGIE Romania
Furnizare gaze naturale și energie electrică

ENGIE Servicii
Servicii tehnice pentru clienți B2C

Depomureș
Înmagazinare de gaz natural

Tractebel
Proiectare, producție și livrare de  echipamente industriale

Distrigaz Sud Rețele
Distribuție de gaze naturale

4.000 angajați

34 TWh volum de gaze  
naturale vândut

37.000 clienți energie 
electrică

1,86 mil clienți gaze 
naturale

675.000 contracte 
servicii energetice

1.042 mil € cifră afaceri



Energie verde

Soluții de producție a energiei
electrice folosind panouri solare
sau fotovoltaice, turbine eoliene,
furnizare și instalare de stații de
încărcare pentru vehicule
electrice.

Servicii pentru clădiri şi spaţii
industriale: întreţinere şi 
mentenanta instalatii, reparaţii, 
amenajare, modernizare, 
monitorizare de la distanţă şi 
dispecerizare, lucrări tehnice, 
optimizare energetică.

Eficiență energetică

Audit energetic, consultanță
tehnică, servicii de proiectare și
inginerie, project de cogenerare
(producție enmanagement și
asistență tehnică, sisteme energie
electrică și termică).

Facility management





1. Electromobilitate
Sistem de încărcare a masinilor
electrice
2. Energy Performance Contract 
Mijloc de implementare a masurilor
de eficienta energetica tip ESCO
3. PV 
Sistem de producere a energiei
electrice din surse regenerabile
4. Energy Center
Sistem (des)centralizat de producere
combinata a energiei termice din 
surse regenerabile si de tranzitie

Subiecte de studiu 
săptămânale

Sesiuni prezentare 
ipoteze, status și 

concluzii   

Suport privind realizarea 
documentelor de 

practică
In funcție de scopul fiecărei 

sesiuni, acestea se vor 
organiza la începutul, mijlocul 

și finalul unei săptămâni

Pentru a aplica, trimite-ne CV-ul tău 
actualizat.

youngtalents.ro@engie.com
Pentru suport în timpul aplicării, 

scrie-ne.

Convenție tripartită de 
practică, portofoliu etc.

mailto:youngtalents.ro@engie.com
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