COMUNICAT DE PRESĂ

 Companiile din cadrul Grupului Electrica sunt pregătite să
asigure continuitatea alimentării cu energie electrică a celor
peste 3,8 milioane de utilizatori pentru care oferă servicii
Toate companiile din cadrul Grupului Electrica au adoptat un plan de măsuri speciale
pentru buna desfășurare a operațiunilor și asigurarea continuității în alimentarea cu
energie electrică, în contextul pandemiei de Coronavirus (Covid-19).
“Îi asigurăm pe clienții noștri că respectăm toate recomandările autorităților în vederea
limitării răspândirii coronavirusului și acționăm în mod responsabil, pe baza unui plan
de reziliență. Alături de autorități și de toți partenerii noștri vom continua să acționăm
pentru a limita orice riscuri potențiale și pentru a fi pregătiți să răspundem, într-un timp
cât mai scurt, situațiilor generate de evoluția din România. În același timp, îi rugăm pe
clienții noștri sa ne informeze în legătură cu eventualele situații speciale, de autoizolare
sau carantină, atunci când solicită intervenția echipelor noastre. Este esențial să
colaborăm în astfel de momente dificile”, a declarat Corina Popescu, Director General
Electrica SA.
Încă de la debutul acestei situații, Grupul Electrica a adoptat măsuri speciale de
protecție a clienților, angajaților și partenerilor săi, precum și de limitare a unei
potențiale extinderi a Covid-19. Planul de reziliență existent la nivel de Grup a fost
actualizat cu promptitudine pentru a răspunde situației excepționale de la nivel național.
Au fost implementate măsuri de prevenție și protecție în toate zonele în care angajații
Grupului își desfășoară activitatea, care includ: limitarea accesului în anumite locații,
anularea întâlnirilor și deplasărilor neesențiale, intensificarea acțiunilor privind igiena
personală și la locul de muncă, implementarea conceptului de telemuncă acolo unde a
fost posibil.
Totodată, Electrica încurajează partenerii și clienții să folosească modalități de
relaționare indirecte, on-line sau telefonic, pentru soluționarea diverselor solicitări, și
să apeleze la metodele de plată on-line. Contul MyElectrica, internet banking și mobil
banking reprezinta modalități alternative de plată pentru facturile de energie electrică
sau gaze naturale.
Continuăm să monitorizăm îndeaproape evoluția situației la nivel național, adaptând
planul de măsuri și implementând cu strictețe toate recomandările emise de autoritățile
publice.
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_________________________________________________________________________________
Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România,
precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice.
Grupul Electrica oferă servicii la circa 3,8 milioane de utilizatori și are o arie de cuprindere națională - cu
organizare în trei zone pentru distribuția energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud,
Muntenia Nord, și pe cuprinsul întregii țări pentru funizarea energiei electrice și pentru întreținere și
servicii energetice.
Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din
București și Londra. Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuției și
furnizării energiei electrice din România.
_________________________________________________________________________________
Mai multe informații despre Grupul Electrica pot fi găsite pe site-ul companiei: www.electrica.ro
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