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Cristian Secosan, CEO al Siemens România, devine noul director general al Delgaz
Grid
Cristian Secosan, în prezent CEO al Siemens România, va prelua functia de director general al Delgaz
Grid, divizia de retele a grupului E.ON România, de la 1 aprilie, potrivit unui comunicat al E.ON, remis,
joi, AGERPRES.
Tot de atunci, el va fi si director general adjunct al E.ON România.
De la aceeasi data, actualul director general, Ferenc Csulak, va continua sa ofere suport din pozitia de director
general adjunct al Delgaz Grid. Totodata, el va ramâne si în Board-ul E.ON România, în calitate de director
general adjunct, responsabil de aria de distributie, pâna la data de 30 iunie 2022.
Cristian Secosan are 54 de ani si este în prezent CEO al companiei Siemens România. De profesie inginer,
absolvent al Universitatii Politehnica Timisoara, a acumulat în ultimii 30 de ani o bogata experienta în domeniul
energiei, al tehnologiei si digitalizarii, ocupând importante pozitii în conducerea unor mari companii precum OMV
Petrom, ABB si Alstom.
Totodata, el a activat si în structura de decizie a AHK România (Camera de Comert Româno-Germana) si a
Consiliului Investitorilor Straini (FIC). De asemenea, Cristian Secosan a mai lucrat în grupul E.ON, în perioada
2007 - 2009, în calitate de director general al E.ON Moldova Furnizare.
"De-a lungul timpului, Cristian Secosan a adus contributii substantiale în elaborarea de politici si strategii în cadrul
companiilor pe care le-a coordonat si a avut rezultate remarcabile. Este un lider care a lasat o amprenta importanta
si în dezvoltarea energetica durabila în România, iar experienta sa si cunostintele tehnologice, legate de
digitalizare si inovare, ne vor ajuta în strategia noastra de crestere. Sunt încântat sa-l primim în echipa noastra si îi
sunt recunoscator ca a acceptat aceasta noua provocare. Sunt convins ca împreuna vom face pasi importanti în
atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus", a declarat Volker Raffel, CEO al E.ON România.
"Sunt bucuros sa revin dupa 13 ani în familia în care am avut numeroase realizari profesionale, într-o perioada
plina de provocari. Chiar daca între timp am dat curs unor alte oportunitati din piata de energie, nu am încetat sa
urmaresc progresele remarcabile obtinute în toate planurile de E.ON si sunt încântat ca voi putea sa adaug
experienta mea pentru a contribui direct la angajamentul companiei de a deveni lider al tranzitiei verzi", a spus
Cristian Secosan.
Asadar, de la 1 aprilie 2022, Volker Raffel (CEO), Mirko Strube (CFO, Digitalizare/ IT, HR si alte functii suport),
Claudia Griech (Solutii Clienti), Cristian Secosan si Ferenc Csulak (Distributie) vor forma Consiliul Director al
E.ON România.
Grupul german E.ON este unul dintre liderii pietei de energie, având în România o prezenta consolidata de-a
lungul a 16 ani. Companiile-fanion ale grupului sunt Delgaz Grid si E.ON Energie România, acestea desfasurând
activitati de distributie, respectiv de furnizare a energiei si a solutiilor energetice pentru circa 3,3 milioane de
clienti.
De la intrarea pe piata din România, E.ON a investit circa 1,8 miliarde de euro, în principal în modernizarea
retelelor. Totodata, valoarea contributiilor virate la bugetul de stat si bugetele locale se ridica la 2,5 miliarde de
euro.
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