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Ce este PowerG? 
 
PowerG este un program dedicat întregului personal al Global Power Generation care dorește să 
împărtășească și să-și îmbunătățească ideile și propunerile de îmbunătățire, ajutând astfel la 
conturarea viitorului Power Generation (și „Programul”). 
  
Programul, în cea de-a doua ediție, își propune să ofere stimulente și să sporească partajarea, 
bazându-se pe toate abilitățile și experiențele din cadrul grupului și oferind în același timp o viziune 
globală pentru toți. PowerG promovează proactivitatea și inovația în cadrul Global Power 
Generation, îmbunătățind și celebrând excelența, sporind motivația și sentimentul de apartenență 
și cultivând o cultură a recunoașterii. 

Integrarea PowerG în strategia GPG 
 
Concentrat din ce în ce mai mult pe îmbunătățirea continuă și inovare, PowerG colectează inițiative 
de la toți colegii Global Power Generation și îi recompensează pe cei mai relevanți pentru strategia 
grupului ca promotori ai unor piloni importanți precum obiectivele tranziției energetice, economiei 
circulare, durabilității și transformării digitale, respectând valorile de Open Power. 

Cadrul ediției 2021 

Participanți 
 
PowerG este deschis tuturor angajaților din funcțiile Global Power Generation (atât pentru afaceri, 
cât și pentru personal) („angajați GPG”). 
Nu este permisă participarea stagiarilor. 
 

Perimetrul participării 
 
Participarea începe cu o primă fază la nivel de țară. Cele mai promițătoare practici și idei acordate 
la nivel de țară vor intra într-o a doua fază finală la nivel global, în care vor fi premiate cele mai bune 
propuneri. 
 
Faza de țară este organizată având în vedere Perimetrele de participare, alcătuite din una sau mai 
multe țări. 
 
Pentru această ediție, au fost definite unsprezece (11) perimetre de participare, după cum se indică 
mai jos: 
 
  
• Africa, Asia și Oceania 
• Brazilia 
• America Centrală 
• Chile și Argentina 
• Columbia și Peru 
• Europa 

• Iberia 
• Italia 
• Mexic 
• Rusia 
• SUA și Canada 

 
 

Roluri principale 
 
Program Leader Team: grup responsabil de organizarea cadrului de referință și de reglementare a 
programului și gestionarea acestuia dintr-o perspectivă holistică, integrând interesele părților 
interesate ale programului. 
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Management Team: grupul responsabil cu sprijinirea echipei de lider de program în sarcinile sale 
operaționale prin organizarea lansării, comunicării, comitetului global, premiilor și logisticii globale și 
coordonării coordonatorilor globali. 
 
Country Coordinator: angajat GPG care coordonează facilitatorii la nivel de țară și sprijină liderul 
de țară în organizarea lansării, comunicării, comitetului de țară și premiilor de țară în cadrul propriei 
discipline. Coordonatorul de țară va avea, de asemenea, sarcina de a pre-evalua propunerile în 
timpul fazei de țară. 
 
Country Leader: un coordonator la nivel de țară responsabil pentru gestionarea celorlalți 
coordonatori din perimetrul său și organizarea comitetului de lansare, comunicare și țară. 
 
Facilitator: angajat GPG care facilitează participarea oamenilor la PowerG, promovând implicarea 
colegilor și susținând participanții în faza de prezentare a practicilor și ideilor. Facilitatorul va avea, 
de asemenea, sarcina de a evalua în prealabil propunerile în faza de țară. 
 
Global Coordinator: angajat GPG care coordonează programul la nivel global, sprijinind echipa de 
management în organizarea lansării comunicării, a comitetului global, a premiilor globale și a 
logisticii în cadrul disciplinei lor. Facilitatorul va avea, de asemenea, sarcina de a evalua în prealabil 
propunerile în faza de țară. 
 
Group Leader: Participant care reprezintă un grup care a depus o propunere în PowerG, a cărui 
persoană de contact este în caz de nevoie. 
 
Participant: angajat GPG care a trimis o propunere către PowerG, singur sau ca parte a unui grup 
 
 

Tipul contribuțiilor 
 
În timpul fazei de depunere a propunerii, participanții selectează tipul de contribuție pe care 
intenționează să îl prezinte, care trebuie să îndeplinească definiția de mai jos: 
 
Practici: procese și produse noi sau actualizate, deja implementate în Enel Global Power 
Generation sau cel puțin echipate cu un pilot testat sau prototip, cu costurile și beneficiile 
implementării măsurate, cu impactul asupra afacerii. 
 
Idei: idei noi neimplementate încă, bazate pe noi tehnologii și procese sau pe noi utilizări și aplicații 
ale tehnologiilor și proceselor existente în activitatea Global Power Generation. Ideile trebuie 
prezentate cu o estimare a beneficiilor și cu un impact preconizat asupra afacerii. 
 

Categorii de prezentare 
 
Toate contribuțiile, atât practici, cât și idei, vor fi alocate în două (2) domenii: 
 

• Îmbunătățirea tehnologică, pentru toate propunerile care au impact asupra următoarelor 
discipline: 

o O&M de generare hidroelectrică, geotermală și termică; 

o Design & Execution generării hidroelectrice, geotermale și termice; 

o Development and Repurposing generării hidroelectrice, geotermale și termice; 

o Engineering & Construction (pentru fotovoltaice, eoliene, BESS și hidrogen); 

o Operation & Maintenance (pentru fotovoltaice, eoliene, BESS și hidrogen); 

o Business Development (pentru fotovoltaice, eoliene, BESS și hidrogen), Commercial 
Office and Competitor Intelligence, Market Studies & Strategy Analysis; 
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o Health, Safety, Environment si Quality.  
 

 Business Evolution Enabler, pentru toate propunerile care au impact asupra următoarelor 
funcții:  

o Sustainability;  

o Administration, Finance and Control;  

o Procurement;  

o People & Organization;  

o Communication;  

o Legal and Corporate Affairs;  

o Audit;  

o Digital;  

o Innovation.  

 

Premii speciale 
 
În faza globală, unele premii speciale vor fi acordate în următoarele categorii: 
 
Best Participant: un participant va fi ales dintre toți participanții pe baza dedicării față de program 
și a cantității și calității propunerilor depuse. 

 
Best Facilitator: Un facilitator va fi ales dintre toți facilitatorii în funcție de dedicarea lor față de 
program. Pentru a selecta cel mai bun facilitator, vor fi luate în considerare numărul de propuneri 
facilitate, contribuția facilitatorului la calitatea acestora și proactivitatea pe care facilitatorul a 
demonstrat-o pentru a face cunoscut programul. 

 

Innovation Hero: o persoană sau un grup (până la 3 persoane) va fi ales în întreaga generație de 
energie globală, cu excepția personalului care funcționează corect în inovație. Inovația Hero va fi 
aleasă luând în considerare modul său de realizare a valorii inovatoare a puterii deschise, luând în 
considerare contribuția și proactivitatea în dezvoltarea proiectelor realizate de inovație. 
Nominalizările pentru categoria Innovation Hero pot fi trimise de fiecare funcție. 

 

Best contribution in Circular Economy: cea mai bună contribuție (practică de îmbunătățire sau 
idee nouă) va fi selectată dintre toate propunerile primite, pe baza relevanței pentru pilonii economiei 
circulare. 

 

Best contribution in Digitalization: cea mai bună propunere (practică de îmbunătățire sau idee 
nouă) va fi selectată dintre toate propunerile primite, pe baza contribuției la digitalizarea de Power 
Generation. 

 

Best projects and Most performing sites (x9):  

• 4x Proiecte și site-uri - Fotovoltaic, eolian, BESS și hidrogen: 

o Best Project for Business Development;  

o Best Project for Engineering;  

o Best Construction Site;  



PowerG 2021 – Regulamentele programului 

o Best O&M Plant.  

• 4x Proiecte și site-uri - generării hidroelectrice, geotermale și termice:  

o Best Project for Repurposing;  

o Best Project for Development;  

o Best Project for Design and Execution;  

o Best O&M Plant.  

 

Premiile speciale ca cele mai bune proiecte și cele mai performante site-uri vor fi acordate printre 

toate centralele și proiectele Generării Globale de Energie, luând în considerare parametrii de 

performanță precum aspecte tehnice, mediu, sănătate și siguranță, durabilitate, evenimente 

semnificative care au avut loc sau activități gestionate pe parcursul anului (de exemplu, proiecte 

speciale sau gestionarea extraordinară a proceselor O&M), precum și participarea la PowerG. 

O singură persoană de contact pentru fiecare proiect și site-ul câștigător al unui premiu special va fi 

acordat în timpul fazei globale (de exemplu, project manager sau  plant manager). 

 

Reguli generale 
 

1) Un grup poate fi format din 2 (doi) sau 3 (trei) participanți, care trebuie să lucreze toți în aceeași 
țară, indiferent de unitatea / funcția de care aparțin. Toate grupurile trebuie să selecteze un „lider 
de grup” dintre membrii săi; 

2) Participanții și grupurile trebuie să prezinte propuneri în cadrul Perimetrului de participare care 
include țara în care lucrează; Participanții sau grupurile care aparțin funcțiilor globale ale 
Generării Globale de Energie trebuie să depună propuneri în țara în care se află locul lor de 
muncă; 

3) În cazul propunerilor elaborate de colegi din diferite țări, toată lumea poate depune propunerea 
în Perimetrul lor specific. Fiecare propunere își va urma propria cale și va fi evaluată independent 
de rezultatele celorlalte țări*; 

4) Contribuțiile transmise pot fi revizuite de către facilitatorul respectiv, care poate sprijini liderul 
grupului în analiza costurilor și beneficiilor. Doar inițiativele substanțiale ar trebui aprobate și 
incluse în preselecție la nivel de țară; 

5) Criterii de evaluare pentru practicile de îmbunătățire: relevanță pentru afacere, raportul cost / 
beneficiu, coerență și potențial de replicabilitate; 

6) Criterii de evaluare pentru idei noi: fezabilitate tehnică, fezabilitate economică, potențial de 
afaceri și nivel de inovație. 

* o propunere identică prezentată în mai multe perimetre de participare ar putea fi câștigătoare numai în 

unele perimetre. 

Cum să participi 

Practici 
 
Participanții și grupurile își pot propune propria practică de îmbunătățire pe platforma dedicată 
PowerG pe intranet (link). 
 
Idei 
 

https://forms.office.com/r/Z8JYv1WWcg
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Participanții și grupurile își pot propune ideea programului PowerG participând la provocarea 
dedicată de pe portalul OpenInnovability (openinnovability.com). Prin trimiterea unei Idei pe Portalul 
OpenInnovability, participantul acceptă Termenii de utilizare ai platformei în sine.  
În cazul unui conflict între aceste regulamente și Condițiile de utilizare, regulamentele prevalează. 
 
În plus, toate ideile prezentate pe portalul Open Innovability vor fi evaluate pentru a identifica cea 
mai adecvată formă de protecție și îmbunătățire a proprietății intelectuale, în conformitate cu politicile 
Grupului Enel privind proprietatea intelectuală, prin cele mai adecvate protecții IP.  
 
 
Prin trimiterea unei propuneri, fie că este vorba de practică sau idee, Participantul declară că 
propunerea și informațiile transmise nu încalcă niciun drept al terților, inclusiv, dar fără a se limita la, 
brevete, drepturi de autor, secrete comerciale, mărci înregistrate, licențe sau obligații de 
confidențialitate. 
 

Proces 

 
 
Prezentare: Toți angajații Global Power Generation pot participa la PowerG accesând pagina 
principală a programului de pe Intranet și prezentând propunerea de practică sau de idee. 
 
Preevaluare: toți facilitatorii (la nivel global și de țară) vor fi implicați în preselecția practicilor folosind 
în rețeaua administrată de instrumentul digital al programului. 
 
Comitetul de țară: liderul de țară, sprijinit de coordonatorii de țară, trebuie să selecteze dintre 
propunerile preevaluate pe cele care urmează să fie prezentate comitetului de țară care va defini 
câștigătorii de țară. Comitetul va fi condus de șeful GPG de țară și va participa la prima linie și 
reprezentanți ai funcțiilor care nu sunt incluse în prima linie, în plus față de coordonatorii de țară. 
 
Ceremonia de premiere a țării: fiecare țară trebuie să organizeze, pe cheltuiala sa, propria 
ceremonie de premiere, la care reprezentanții grupului câștigător vor primi propriile premii. 
 
Comitet global: fiecare coordonator global trebuie să organizeze comitetul global legat de disciplina 
lor, pentru a selecta dintre propunerile câștigătoare ale țării cele care urmează să fie prezentate 
comitetului programului pentru selectarea câștigătorilor globali. Comitetele referitoare la mai multe 
funcții vor fi organizate în comun de toate funcțiile implicate. 
 
Premii globale: Echipa de management a programului, susținută de GPG Communication, va 
organiza ceremonia de premiere, de preferință în cadrul convenției anuale Global Power Generation, 
unde vor fi sărbătoriți câștigătorii programului. 
 

Premii 
 

Câștigătorii, atât la nivel național, cât și la nivel global, vor primi un premiu dedicat: 

CÂȘTIGĂTORII ȚĂRII 

La nivel de țară, câștigătorii vor primi un premiu economic („una Tantum”). 

https://openinnovability.enel.com/login?so=00D58000000YXxO&startURL=http%3A%2F%2Fopeninnovability.enel.com%2Fprojects%2FPowerG-06-2021
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Suma premiului poate fi găsită în tabelul de la acest link. 

În cazul în care câștigătorul selectat este un grup, suma totală a premiului va fi distribuită uniform 

între toți membrii echipei. 

Ceremoniile de premiere și ceremoniile de livrare a gadgeturilor (steaguri, magneți etc.) vor fi 

organizate și gestionate local. 

Country P&O, în coordonare cu coordonatorii locali, va avea grijă, împreună cu Departamentul de 

comunicare *, să organizeze ceremonia de premiere și să anunțe public câștigătorii țării, comunicând 

clar logica din spatele selecției. 

 

CÂȘTIGĂTORI GLOBALI 

La nivel global, personalul și organizația vor organiza o „experiență de formare” ca recunoaștere 

pentru câștigătorii fazei globale. 

Câștigătorii Premiilor Speciale vor primi, de asemenea, Experiența de învățare. 

Notă: Expatriații trebuie considerați și recompensați în țara gazdă. 

 

* Un plan de comunicare local și global va sprijini toți pașii procesului, astfel încât să informeze și să 

promoveze cunoștințele și participarea la program. 

Timeline 

7 iunie 2021: Lansarea oficială a programului. 
 
31 octombrie 2021: termen limită pentru colectarea propunerilor pentru ediția 2021. 
 
3 decembrie 2021: închiderea fazei de țară - termen pentru organizarea comitetelor de țară cu 
selecția câștigătorilor de țară. 
 
21 ianuarie 2022: închiderea fazei globale - termen limită pentru comitetul programului, cu 
selectarea câștigătorilor globali.  
 

https://intranet.enel.com/en-us/Documents/Global/GPG/POWERG/powerg_award_table_2021.xlsx

