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Botoșani, România

   +40 231 507 060

   +40 231 532 905

   elsaco@elsaco.com

   www.elsaco.com

Primul cuvânt
O echipă puternică 
unită de o viziune comună.

Conţinut
Am adus valoare comunităţii și suntem 
pregătiţi pentru provocările care urmează.

Grupul de firme Elsaco este rezultatul însumării eforturilor și ideilor  
a sute de oameni, împreună cu care am avut plăcerea de a colabora  
timp de peste două decenii. 

Dincolo de strădaniile concrete, Elsaco a adunat fărâme din sufletul 
fiecăruia dintre noi. Am urmărit să oferim tuturor cadrul ideal pentru 
afirmare într-o firmă dinamică, cu produse și activităţi mereu noi. 
Sentimentul de apartenenţă la o mare familie, prezent în rândul tuturor 
colegilor noștri, constituie una dintre cele mai mari satisfacţii.

Am reușit, vreme de peste 20 de ani, să câștigăm încrederea clienţilor 
noștri de pretutindeni, oferindu-le produse și servicii de calitate. Ne-
am dorit să insuflăm tuturor colaboratorilor sentimentul că au alături un 
partener stabil. Astfel am construit peste ani parteneriate solide, oferind 
produse obţinute în mod economic, cu suportul unor tehnologii avansate, 
curate și sigure.

Cum aș putea sintetiza crezul de căpătâi al grupului Elsaco? 

Suntem definiţi de dorinţa de a oferi soluţii de eficienţă energetică 
comunităţii în care trăim. Îmbunătăţirea calităţii vieţii este scopul în slujba 
căruia vom depune toate eforturile noastre.

Dr. Ing. Valeriu Iftime 
Președinte
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Se înfiinţează Elsaco SRL, firmă a cărei 
activitate este preluată în 1994 de Elsaco 
Electronic SRL.

Sunt adjudecate primele proiecte de 
implementare a surselor de cogenerare 
a energiei termice și electrice, respectiv 
de reabilitare a reţelelor termice, la 
companiile de termoficare din Botoșani și 
Bacău, în cadrul programului POS Mediu.

Este adjudecat contractul de reabilitare 
a reţelelor de termoficare și punctelor 
termice din municipiul Focșani.

Este lansată noua identitate de brand a 
companiei.

Se înfiinţează Elsaco Engineering SRL și 
Elsaco Energy SRL.

Este adjudecat proiectul de reabilitare a 
staţiei de epurare din Fălticeni.

Este adjudecat contractul pentru 
reabilitarea staţiei de epurare din Vatra 
Dornei.

Elsaco împlinește 20 de ani de activitate 
pe piaţa de echipamente și servicii 
energetice și de utilităţi.

Este adjudecat proiectul de cogenerare 
a energiei termice și electrice la 
Chimcomplex SA Borzești, finanţat prin 
programul POS CCE (finalizat în 2015).

Se înfiinţează Elsaco International SRL 
Chișinău, Republica Moldova.

Elsaco devine unic distribuitor pentru 
România al contoarelor de utilităţi 
fabricate de Schlumberger Industries 
(actualmente Itron).

Este adjudecat primul proiect de 
reabilitare și modernizare a reţelelor de 
apă și canalizare în municipiul Botoșani 
(finalizat în 2011).

Demarează primul proiect turistic finanţat 
prin Programul Operaţional Regional 
2007-2013: pensiunea turistică „El–
Quatro”, Voroneţ.

Se înfiinţează Elsaco Energie Verde SRL 
pentru proiecte de investiţii în domeniul 
energiei regenerabile (eoliană).

Este adjudecat primul proiect integrat de 
contorizare, monitorizare și automatizare 
centrale termice la Ecoterm SA Făgăraș, 
cu finanţare BERD.

Este proiectat și fabricat primul 
echipament electronic dedicat citirii 
M-Bus a contoarelor de energie termică.

Elsaco devine acţionar majoritar la Fotbal 
Club Botoșani.

Este implementat primul sistem de citire 
a consumurilor de apă cu terminale 
portabile la Compania de apă din 
Kragujevac, Serbia.

Istoricul Elsaco
Timpul ne conduce spre perfecţiune.
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Este realizat primul sistem de telegestiune 
a punctelor termice la companiile de 
termoficare din Slobozia și Călărași.

Începe dezvoltarea primului proiect 
imobiliar „Locuinţă la Mansardă” în 
municipiul Botoșani.

Demarează primul proiect extern de 
sistem complex AMR M-Bus pentru 
The Pearl of Qatar, realizat cu produse 
hardware și software proprii.

Are loc adjudecarea celui mai mare 
proiect de echilibrare hidraulică a 
reţelelor termice din municipiul București.

Este atinsă cifra de 100.000 de contoare 
rezidenţiale montate în România.

Are loc lansarea cărţii de companie 
„Elsaco – 10 ani de succese” la Gala 
premiilor Oscar–EL.

Se înfiinţează Elsaco ESCO SRL.

Chimcomplex SA Borzești efectuează 
testul de performanţă și recepţionează 
noua sursă de cogenerare realizată de 
Elsaco, moment care marchează totodată 
și începerea derulării contractului de 
mentenanţă.

Activităţile de distribuţie și vânzări de 
echipamente dedicate industriei de 
utilităţi și energie sunt preluate de noua 
companie a grupului Elsaco, Vestra 
Industry SRL.

Se înfiinţează compania Elsaco  
Electronic SRL (Elsaco) de către cei 4 
acţionari - Valeriu Iftime, Ovidiu Jitaru, 
Petru Parfenov și Doru Popa, care 
formează Consiliul de Administraţie  
din prezent.

Demarează proiectul de Parc Eolian în 
judeţul Botoșani.

Are loc eficientizarea activităţii globale a 
companiei prin împărţirea structurii sale 
organizatorice în divizii.

Este atinsă cifra de 250.000 repartitoare 
de cost instalate în România.

Este adjudecat primul proiect de 
cogenerare a energiei termice și electrice 
la Energomur SA Tg. Mureș.

Este adjudecat primul sistem de 
automatizare și SCADA pentru 24 
puncte termice la cea mai mare companie 
de termoficare din România, RADET 
București.

Este dezvoltat primul produs software 
dedicat companiilor de utilităţi (apă, 
căldură) pentru managementul parcului 
de contoare, clienţilor, producţiei și 
facturării consumurilor: Elsaco ACE.

Este adjudecat primul proiect SCADA și 
AMR de monitorizare și control pentru 
76 staţii hidrofor la Apaterm SA Oradea 
(actualmente Compania de Apă SA).

Este demarat primul proiect cu finanţare 
externă PHARE: Linie de producţie 
pentru asamblarea contoarelor 
divizionare, în valoare de 200.000 €.

Calculatorul „Elsaco Panther” este 
desemnat produsul anului în revista  
„PC Magazin”.

1996
Este realizat primul calculator PC sub 
brand-ul Elsaco.

Succesul nostru a fost construit în jurul dorinţei 
de a acţiona la cele mai înalte standarde în 
relaţia cu angajaţii, consumatorii, societatea și 
lumea în care trăim. Am fost mereu preocupaţi 
de promovarea unei lumi mai bune prin 
tehnologie și servicii inovatoare, deschisă către 
nevoile oamenilor.

Elsaco se află în rândul primilor trei mari 
furnizori de servicii complete pentru 
consultanţă, proiectare, execuţie lucrări și 
exploatare pentru instalaţii termoenergetice de 
orice tip din România.

Am construit durabil, având mereu în vedere 
o viziune pe termen lung. Ne axăm pe oferirea 
unor servicii și produse de calitate, obţinute 
într-un mod economic, cu suportul unor 
procese avansate, curate și sigure.

Este adjudecat primul proiect de mediu 
pentru desulfurarea gazelor de ardere la 
instalaţia de ardere cărbune din CET 2 
Iași (Holboca).

Are loc implementarea noului sistem 
informatic de comerţ şi tranzacţii 
electronice în cadrul Elsaco, în valoare 
de 200.000 euro – program POS CCE 
(2014).

Este implementat proiectul de 
modernizare a sistemelor de apă și apă 
uzată în Buzău și Nehoiu.

Este adjudecat cel mai mare proiect de 
implementare a unei surse de cogenerare 
a energiei termice și electrice pentru 
municipiul Oradea.

2016
Sunt finalizate două dintre cele mai 
importante proiecte din portofoliul 
de lucrări Elsaco: implementarea unei 
surse de cogenerare a energiei termice 
și electrice pentru municipiul Oradea și 
proiectul de mediu pentru desulfurarea 
gazelor de ardere la instalaţia de ardere 
cărbune din CET 2 Iași (Holboca).

Este adjudecat proiectul de modernizare 
a Staţiilor de pompare 12 și 13 de la 
Termoelectrica Chișinău.



Calitatea serviciilor noastre 
este o mărturie a promisiunii de 
eficienţă și promptitudine faţă 
de fiecare din clienţii noștri.
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Despre noi
Excelăm pentru că suntem mereu atenţi 
la nevoile clienţilor noștri.

Oferim clienţilor soluţii 
viabile la provocările pe 
care le întâmpină.

Ing. Constantin Dumitriu 
Membru C.A.

Ing. Petru Parfenov 
Vicepreședinte

Ing. Doru Popa 
Vicepreședinte

Ing. Ovidiu Jitaru 
Vicepreședinte

Dr. Ing. Valeriu Iftimie 
Președinte

De la înfiinţare și până în prezent, Elsaco a reușit să devină unul dintre 
principalii furnizori pe piaţa utilităţilor și serviciilor energetice din România. 
Activăm cu succes în domenii de înaltă tehnologie și continuăm să ne 
dezvoltăm. Rezultatele obţinute până acum ne-au demonstrat că cei peste 
500 de angajaţi ai Elsaco formează o echipă puternică.

Eficienţa energetică, resursele și soluţiile informatice reprezintă o 
preocupare constantă a companiei. Prin seriozitate și profesionalism, 
Elsaco oferă siguranţa unui partener competent și responsabil.

Viziune
Construim soluţii pentru eficienţă energetică de la producător până 
la utilizatorul final. La nivel naţional, dorim să ne menţinem în topul 
companiilor de profil.

Misiune
Misiunea Elsaco este furnizarea și implementarea soluţiilor profesionale 
de producere, distribuţie și management al resurselor și utilităţilor publice 
(apă, energie, iluminat), folosind experienţa și profesionalismul acumulat, 
astfel încât să creștem gradul de mulţumire al tuturor părţilor implicate: 
beneficiari/clienţi, producători sau consumatori, parteneri și angajaţi.
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Domenii de activitate
Elsaco Electronic activează cu succes în următoarele domenii:

1. Proiecte termoenergetice: 
•  Construirea, reabilitarea sau modernizarea sistemelor de alimentare 

cu energie termică: surse de producere în cogenerare, cazane de apă 
fierbinte/abur, centrale și puncte termice, staţii de pompare, reţele de 
transport și distribuţie;

•  Construirea de instalaţii noi de producere în cogenerare a energiei 
electrice și termice, inclusiv de valorificare a biomasei, biogazului, 
deșeurilor municipale și resurselor regenerabile;

• Implementarea de sisteme și instalaţii electrice tehnologice;

•  Implementarea de tehnologii de depoluare a gazelor de ardere în 
cadrul centralelor termoelectrice pe cărbune (DeSOx, DeNOx, etc.).

2. Proiecte hidroedilitare
•  Construirea, reabilitarea sau modernizarea sistemelor de alimentare 

cu apă potabilă și canalizare: staţii de captare și reţele de aducţiune 
apă, staţii de tratare apă potabilă, staţii de pompare, reţele de transport 
și distribuţie, staţii de epurare și tratare nămol, reţele de colectare și 
transport ape uzate;

•  Realizarea de construcţii civile și industriale: clădiri, hale, fundaţii, 
structuri din beton armat și metalice, instalaţii aferente construcţiilor 
(electrice, sanitare, încălzire, HVAC și automatizări), pompe de 
căldură; panouri solare, sisteme de iluminat stradal și pentru stadioane;

•  Sisteme de irigaţii.
3. Proiecte SCADA & Software
•  Sisteme de automatizare și control pentru domeniul energetic, 

apă-canalizare și industrie: puncte și centrale termoelectrice, staţii de 
pompare, staţii de tratare apă, staţii de epurare ape uzate, puncte de 
monitorizare parametri;

•  Sisteme DCS, dispecerate SCADA locale și regionale pentru 
conducerea și monitorizarea proceselor tehnologice;

•  Sisteme MDM/AMR/AMI pentru citirea contoarelor, analiza 
consumurilor și diagnosticarea reţelelor de utilităţi.

Experienţă și expertiză
Am dezvoltat o gamă variată de servicii  
pentru a răspunde cerinţelor pieţei.

Grupul ELSACO în prezent
Numărul companiilor din grup a crescut 
de la an la an, astăzi ajungând la un 
portofoliu de nume puternice, în diferite 
domenii de activitate. Pe lângă compania 
Elsaco Electronic, la acest moment 
operează în grup un număr de 10 
companii Elsaco.

Elsaco Electronic SRL
Elsaco Electronic este cel mai important 
și profitabil nume din grupul de firme 
ELSACO. Suntem conștienţi de 
multitudinea de activităţi și resurse pe 
care le implică dezvoltarea unor servicii 
la cele mai înalte standarde de calitate. 
De aceea, serviciile noastre specializate 
pe diferite domenii au fost separate în 
firme distincte care să răspundă mereu 
nevoilor clienţilor. Totodată, compania 
Elsaco Electronic asigură o serie de 
servicii suport (resurse umane, financiar–
contabilitate, administrativ, comunicare, 
asigurarea calităţii, logistică) pentru 
celelalte companii din grup.

În cadrul proiectelor implementate Elsaco Electronic asigură toate serviciile 
și lucrările la cheie, stabilite contractual cu clienţii. Un contract de lucrări 
de tip proiectare și execuţie va include toate activităţile necesare pentru 
realizarea și recepţionarea obiectului contractului în condiţiile de timp, 
valoare și calitate/performanţe convenite de părţi.

• Management de proiect;

• Ingineria și proiectarea construcţiilor, instalaţiilor, sistemelor;

•  Achiziţii echipamente tehnologice și materiale de construcţii și 
instalaţii;

•  Fabricaţie și control tehnic de calitate (tablouri electrice și de 
automatizare, furnituri mecanice, dezvoltare aplicaţii software, aparate 
electronice de achiziţie date);

•  Execuţie lucrări de construcţii + montaj (fundaţii, construcţii, structuri 
metalice, instalaţii aferente construcţiilor, montaj echipamente 
tehnologice, instalaţii tehnologice mecanice, electrice și de 
automatizări,) și Controlul calităţii lucrărilor;

•  Instruirea personalului beneficiarului în vederea operării și întreţinerii 
obiectului contractului;

•  Teste, verificări, încercări și măsurători la terminarea lucrărilor 
contractului;

•  Teste, verificări, încercări și măsurători premergătoare punerii în 
funcţiune a obiectului contractului;

•  Teste și probe pentru atestarea performanţelor / consumurilor 
garantate;

•  Coordonarea tehnică a etapelor de recepţie organizate de client 
(recepţia la terminarea lucrărilor, recepţia la punerea în funcţiune, 
recepţia definitivă la atestarea garanţiilor, recepţia finală la expirarea 
garanţiei de bună execuţie – după caz, în conformitate cu HG 
273/1994 și HG 51/1996).

În cazul în care clientul nu are conturată soluţia tehnico-economică 
necesară, Elsaco Electronic asigură consultanţa și sprijinul necesar clientului 
pentru identificarea soluţiei și descrierea cerinţelor de implementare. În 
funcţie de client și aplicaţie, Elsaco Electronic colaborează, în faza de 
concepţie și proiectare, cu inginerii celorlalte companii Elsaco specializate, 
cu scopul de a oferi clientului soluţia tehnico-economică optimă. 

Suntem capabili să susţinem orice fel de activităţi de proiectare respectiv 
de execuţie necesare în cadrul unei investiţii, atât cu personal propriu 
calificat și instruit, cât și cu specialiști din reţeaua proprie de colaboratori.

Elsaco Electronic este producător atestat pentru fabricarea de tablouri 
electrice și de automatizări.

De asemenea, Elsaco Electronic are resursele tehnice și umane necesare 
pentru a administra serviciile de mentenanţă post-implementare dorite 
de clienţi, precum și de a asigura serviciile de asistenţă tehnică, logistică 
și suport, asigurare cu piese de schimb, upgrade aplicaţii software, 
monitorizare performanţe în timp real, apelând fie la resursele proprii, fie la 
resursele atrase din grup.

Compania Elsaco Electronic este 
în prezent structurată pe trei divizii 
specializate în implementarea de 
proiecte:

1.  Divizia Proiecte Termoenergetice  
=  ENERGIE

2.  Divizia Proiecte Hidroedilitare  
=  APĂ

3.  Divizia Proiecte SCADA & Software 
=  SCADA
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Înfiinţată în 2015, Vestra este cea mai nouă companie din cadrul grupului 
Elsaco, care preia de la compania Elsaco Electronic activităţile de distribuţie 
și vânzări echipamente pentru companiile de utilităţi și antreprenori, 
asigurate începând cu anul 1994. Dezvoltarea continuă și durabilă a celor 
două tipuri de business (implementarea de proiecte la cheie, respectiv 
vânzarea de produse și servicii dedicate pieţelor de utilităţi și energie) a 
necesitat o abordare distinctă și un management specializat, astfel a apărut 
decizia de reorganizare.

Timp de 20 ani ne-am concentrat eforturile pentru a oferi cele mai bune 
echipamente de măsură și control, vane și armături pentru industria 
utilităţilor (apă, căldură, gaz). Acţionând permanent în întâmpinarea 
nevoilor clienţilor, din dorinţa de a completa gama de produse, soluţii 
și servicii cu elemente noi, respectiv de a îmbunătăţi modul de operare, 
considerăm că acest pas a fost necesar pentru a fi pregătiţi pentru un viitor 
stabil și prosper.

Produsele comercializate de echipa Vestra sunt fabricate de firme de 
renume, pe plan naţional și internaţional, fiind structurate astfel:

1. Echipamente de măsură: contoare de apă, căldură, gaz, contoare 
pentru fluide industriale, instrumentaţie de proces— 
—Itron, Huba Control.

2. Vane și armături: vane de reglare a debitului, regulatoare de presiune, 
vane de control nivel, vane sertar, vane fluture, vane de aerisire, vane 
de reţinere, vane cuţit, stăvilare, robineţi de concesie, robineţi și coliere 
de branșament, coliere de reparaţii, hidranţi, flanșe adaptoare, diverse 
accesorii – AVK, Sainte Lizaigne, Cla-Val, Orbinox, Rivard.

3. Sisteme și soluţii pentru reţele de apă și canalizare: echipamente de 
inspecţie video pentru reţele/foraje/lucrări hidraulice, hidrocurăţitoare 
pentru canalizări montate pe camioane, vidanje, autospălătoare, 
vidanje și capete de curăţire cu jet de înaltă presiune, baloane 
obturatoare pentru canalizări, echipamente de măsură și control 
pentru detecţia pierderilor în reţele – ECA Hytec, Enz Technik, 
Musthane, Hydreka.

4. Echipamente și sisteme de automatizare: automate programabile, 
aplicaţii software – Rockwell Automation.

Serviciile oferite includ:

• Consultanţă și îndrumare gratuită în etapa pre-contractuală pentru 
alegerea corectă a echipamentelor propuse;

• Proiectare de bază pentru echipamentele ce formează sistemele 
propuse;

• Asistenţă și suport tehnic pentru produsele furnizate;

• Verificări metrologice și reparaţii pentru contoarele de utilităţi (apă, 
căldură) în conformitate cu normele aplicabile;

• Asigurare instalare și punere în funcţiune sisteme de măsură și sisteme 
de citire a contoarelor;

• Asigurare garanţie, reparaţii și service pentru produsele furnizate.

Unităţile de business axate pe end-user 
și distribuţie/vânzări de echipamente, 
industria utilităţilor (apă, canalizare, 
căldură, gaz, iluminat, etc.) și sisteme și 
servicii în domeniile IT&C, care au făcut 
parte până recent din structura Elsaco 
Electronic, sunt actualmente gestionate 
prin intermediul altor companii din 
grup – Vestra Industry, respectiv Elsaco 
Solutions.

Coordonate de contact 
Vestra Industry SRL

CUI: RO-15969249,  
ORC: J7/58/03.02.2016

Adresa: Iride Business Park 
Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A 
Clădirea 20, Sector 2, București

   +40 231 507 410

   +40 231 532 905

   contact@vestra.ro

   www.vestra.ro

Vestra Industry Elsaco Solutions

Divizia de soluţii IT&C a luat fiinţă în anul 1994 în cadrul companiei Elsaco 
Electronic, iar din anul 2013 operează prin intermediul Elsaco Solutions. 
Fabricarea staţiilor PC a demarat în anul 1996, odată cu lansarea primului 
calculator sub marca “Elsaco”. De-a lungul timpului Elsaco s-a numărat 
constant printre primii furnizori și integratori de soluţii IT, atât pentru 
aplicaţiile de tip home sau enterprise, cât și pentru aplicaţiile industriale 
de tip SCADA/AMR, necesare în domeniul energetic și utilităţi. Misiunea 
Elsaco Solutions este de a promova permanent cele mai noi tehnologii 
și serviciile inovatoare, pentru o lume mai bună, deschisă către nevoile 
oamenilor, în armonie cu mediul înconjurător.

Soluţiile IT&C furnizate de Elsaco Solutions includ:

• Furnizarea de echipamente IT&C (sau închirierea acestora);

• Servicii consultanţă IT și  recuperare date;

• Soluţii de printing și consumabile IT aferente;

•  Soluţii de comunicaţii electronice: cablări structurate date/voce, 
centrale telefonice digitale IP, reţele de voce/date LAN și Wireless 
LAN, etc.;

•  Soluţii de securitate cibernetică: bazate pe produse de top de la: 
Check Point, Cisco, Acunetix, Fortinet, FireEye, Sophos, Plixer, Palo 
Alto, Rapid7, Security Matters, MeydaX, Eurotempest, Kaspersky 
Lab, Bitdefender, Datashur, SINA Secunet, Symantec, Microsoft, ECI 
Telecom;

•  Soluţii și servicii software diverse: antivirus, arhivare electronică, 
managementul documentelor, telecomunicaţii, virtualizare servere, 
cloud computing, etc.;

•  Consultanţă și soluţii de securitate IT avansate pentru clienţii 
guvernamentali sau enterprise;

•  Magazin online www.eurobuy.ro -  magazin bilingv română/engleză cu 
peste 60.000 de produse, cu stocuri actualizate în timp real. Informaţii 
suplimentare: shop@eurobuy.ro;

•  Soluţii ERP/CRM și proiecte informatice specifice pentru companii 
mici și medii;

•  Sisteme de protecţie și securitate: supraveghere video, alarmare 
efracţie, detecţie incendiu, control acces, pontaj electronic, bariere 
de trafic auto, sisteme recunoaștere automată a numerelor de 
înmatriculare ANPR;

•  Găzduirea serverelor de e-mail și/sau web în cadrul Elsaco Data 
Center (HDC);

• Service și reparaţii servere, staţii PC, echipamente IT și reţelistică;

• Soluţii UAV - Drone, GIS.

Oferta Elsaco Solutions include soluţii profesionale, asigurate de către 
producători consacraţi precum Microsoft, HP, Dell, IBM, Lenovo, Intel, 
Samsung, Cisco, Xerox, Fujitsu ș.a.

Soluţiile oferite de Elsaco Solutions includ consultanţa și sprijinul necesar 
clienţilor în alegerea soluţiei informatice, în permanenţă adaptate la bugetul 
și cerinţele acestora, proiectarea de bază, precum și suportul tehnic post-
vânzare. De asemenea, sunt asigurate serviciile de instalare, configurare, 
instruire și punere în funcţiune a echipamentelor furnizate. În baza unor 
contracte distincte, se asigură mentenanţa sistemelor informatice furnizate 
pentru a menţine disponibilitatea acestora la un grad cât mai ridicat și a 
păstra constantă satisfacţia clienţilor.

Coordonate de contact 
Elsaco Solutions SRL

CUI: RO-14364265, ORC: J07/319/2001

Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 3  
Botoșani, RO-710236  

   +40 231 507 060  – Ext: 2120

   +40 231 532 905

   sales@elsaco.com

   www.elsaco.com

e-Shop Eurobuy
   +40 231 507 060 – Ext. 2240

   +40 231 532 905

   shop@eurobuy.ro

   www.eurobuy.ro
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Compania a fost înfiinţată în 2004 ca urmare a solicitărilor tot mai 
frecvente ale clienţilor noștri pentru efectuarea bilanţurilor energetice de 
audit pentru facilităţile de producţie. 

Domeniul de activitate din prezent s-a îmbogăţit cu o serie de servicii și 
soluţii noi, care permit eficientizarea consumurilor de energie și resurse 
în cadrul proceselor de producţie ale clienţilor din industrie sau în cadrul 
instituţiilor publice și agenţilor comerciali (spitale, săli și complexe de sport, 
clădiri de birouri, mall-uri, etc):

1.  Servicii de inginerie și consultanţă tehnică pentru eficienţă 
energetică

•  Realizarea unor studii de soluţie, studii de fezabilitate, studii de 
optimizare, strategii de alimentare cu resurse, inclusiv efectuarea de 
diagnoze și măsurători specifice on-site necesare pentru identificarea 
soluţiei și consolidarea propunerii tehnico-economice;

•  Realizarea de audituri/bilanţuri electroenergetice, termoenergetice sau 
complete;

•  Realizarea de audituri/bilanţuri energetice complexe, inclusiv analiza 
consumurilor de energie pentru marii consumatori;

•  Efectuarea măsurătorilor în cadrul testelor de performanţă pentru 
atestarea parametrilor garantaţi, în cadrul proiectelor de investiţii 
pentru construirea unor unităţi energetice noi sau reabilitarea unităţilor 
existente (ex. instalaţii de cogenerare).

2.  Promovare și consultanţă pentru implementarea de sisteme 
complexe de management energetic

•       Monitorizare consumuri și producţie;

•       Analiză statistică de consumuri și costuri;

• Tratare avarii.

3.     Servicii ESCO
• Dezoltare proiecte;

•  Servicii de management energetic dedicat, pentru operarea și 
întreţinerea sistemelor de producere a energiei;

• Investitor alături de dezvoltator/beneficiar.

4. Comercializare produse și sisteme de eficienţă energetică
•  Echipamente industriale HVAC;

• Aplicaţii software dedicate;

• Platforme OPC Matrikon.

Elsaco ESCO

Serviciile oferite de Elsaco ESCO sunt menite să sprijine eforturile de 
îmbunătăţire a modului în care se utilizează energia, pentru realizarea 
produselor din portofoliul clientului. Astfel, dacă majoritatea clienţilor 
consideră vital să-și concentreze eforturile pentru eficientizarea proceselor 
tehnologice aflate în portofoliul propriu, Elsaco ESCO are capabilităţile 
profesionale pentru a se putea ocupa de ansamblul fluxurilor energetice 
(gaze, energie electrică, energie termică, alţi combustibili, frig, aer 
comprimat) destinate să sprijine activitatea industrială și să aducă reduceri 
de costuri. Elsaco ESCO oferă o expertiză tehnică de înaltă specialitate 
pentru proiectele de creștere a eficienţei energetice și completează 
oferta cu un sistem de finanţare a proiectului investiţional în funcţie de 
tipul acestuia și de cerinţele specifice ale clientului. Indiferent de tipul 
soluţiei contractuale convenite cu clientul, Elsaco ESCO garantează atât 
performanţele instalaţiei noi sau modernizate cât și nivelele de consum 
energetic cele mai scăzute, clientul putând astfel să beneficieze de 
economiile rezultate din reducerea consumurilor.

Misiunea noastră este să răspundem cu servicii și soluţii profesionale 
la cererea consumatorilor de energie, publici sau privaţi, în vederea 
modernizării și eficientizării instalaţiilor energetice, cu scopul de a reduce 
costurile de operare.

Succesul dovedit prin numărul mare de audituri și bilanţuri realizate, 
plasează Elsaco ESCO pe o poziţie onorantă de lider al pieţei pe acest 
segment de activitate. Printre clienţii care au avut încredere în noi se 
numără: Betty Ice, Avicarvil, Kandia Dulce, Rafinăria Pancevo Serbia, 
Romgaz, Deutek, Chimcomplex Borzești, Timken, Uzina Mecanică Cugir 
II, Electroalfa, Vrancart, Recon, Straco, Municipiul Botoșani, Compania de 
Apă Vital Baia Mare, Apavital Iași, Compania de Apă Brașov, Compania 
de Apă Buzău, Modern Calor Botoșani, Termocentrale Oradea, RAGCL 
Pașcani, Complexul West Gate Business Park București, Mall-urile Galeria, 
Pensiunea El-Quatro, Complexul Rezidenţial Rose Garden București, 
Complexul Rezidenţial FeliCity București ș.a.

Coordonate de contact 
Elsaco ESCO SRL

CUI: RO-16396697, ORC: J07/229/2004

Adresa: Iride Business Park 
Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A 
Clădirea 20, Sector 2, București

   +40 231 507 060  – Ext: 2326

   +40 231 532 905

   esco@elsaco.com

   www.elsaco.com
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Înfiinţată în 2013, Elsaco Energy asigură 
furnizare și trading energie, precum și 
servicii digitale în domeniul energiei 
electrice.

Misiunea companiei este aceea de a 
furniza clienţilor o paletă completă de 
soluţii și servicii energetice în scopul 
reducerii cheltuielilor cu energia electrică.

Elsaco Energy Elsaco Energie Verde

Domeniile principale de activitate:

1. Furnizare energie electrică consumatorilor industriali:
Elsaco Energy, în calitate de furnizor autorizat, oferă servicii complete 
clienţilor enterprise, servicii ce includ:

•  Preţ scăzut al energiei electrice pe bază de tarif fix și/sau tarif adaptat 
profilului de consum;

•  Monitorizarea continuă a calităţii energiei furnizate prin sistemul Elsaco 
Energy Online, monitorizare pe toate liniile de alimentare;

•  Asigurarea unui preţ minim al Certificatelor Verzi pe durata contractului;

•  Asistenţă clienţi enterprise pentru servicii tip ESCO și servicii de audit 
energetic și reprezentare;

•  Servicii de management energetic și optimizarea costurilor pentru toate 
utilităţile enterprise: energie electrică, energie termică (apă fierbinte, 
abur), gaze naturale, apă.

2.  Furnizare energie electrică clienţilor persoane fizice (clienţi casnici):
•  Preţuri și condiţii de plată adaptate cerinţelor clienţilor, astfel încât 

aceștia să aibă un serviciu de furnizare energie cât mai ușor de gestionat;

• Facturi clare, pe înţelesul consumatorilor;

•  Tarifele din factură sunt doar cele prevăzute de ANRE conform 
legislaţiei în vigoare;

•  Colaborarea cu clienţii casnici pentru a-i ajuta să-și minimizeze costurile 
cu energia electrică.

3. Trading de energie:
• Elsaco Energy este prezentă pe piaţa de trading energie electrică;

• Partenerii de trading sunt atât firme din România cât și din Europa.

4. Servicii digitale pentru companiile de energie electrică:
Ca parte a grupului Elsaco oferim soluţii avansate tehnologic  
(software și SCADA) pentru clienţii noștri, oriunde activează aceștia, în 
domeniul energiei:

• producători de energie electrică ( energie verde sau clasică)

• transportatori de energie electrică

• distribuitori de energie

• furnizare energie electrică

• consumatori de energie electrică

Prin serviciile digitale oferite punem în comun soluţii pentru clienţi aflaţi în 
locuri diferite pe axa energiei, de la producători la consumatori, astfel încât să 
le rezolvam problemele și să le oferim avantaje financiare pe care singuri nu 
le-ar putea obţine.

5. PRE – Parte responsabilă de echilibrare
Furnizarea serviciilor energetice de echilibrare în calitate de entitate PRE 
(Parte Responsabilă cu Echilibrarea) în conformitate cu reglementările 
ANRE, în completare la oferta de furnizare a energiei electrice către 
consumatorii finali, în scopul oferirii unor costuri cât mai mici pentru 
dezechilibrele de energie inerente.

PRE Elsaco Energy este unul dintre PRE-urile cele mai importante din 
România. Dintre membrii de marcă ai PRE Elsaco Energy evidenţiem: 
ALRO și OMV.

Compania a luat fiinţă în anul 2008, ca urmare a analizei de oportunitate 
oferită de zona judeţului Botoșani, pentru producerea energiei electrice cu 
ajutorul turbinelor eoliene. Proiectul este din 2013 la stadiul de documentaţie 
de Autorizaţie de Construcţie, având toate avizele și autorizaţiile obţinute, 
necesare demarării investiţiei, care ar urma să aibă loc în perioada 2015-
2017. Parcul eolian, cu o putere instalată de 40 MW, vizează un număr 
de 16 turbine cu o capacitate de 2,5 MWh fiecare, amplasarea acestuia 
fiind stabilită în zona comunei Mitoc; valoarea investiţiei este estimată la 
cca. 60 milioane euro. Elsaco Energie Verde asigură servicii și lucrări de 
dezvoltare și exploatare a parcurilor eoliene în România, inclusiv elaborarea 
documentaţiilor specifice și a studiilor de vânt.

Coordonate de contact 
Elsaco Energy SRL

CUI: RO-31958667, ORC: J07/209/2013

Adresa: Str. Pacea nr. 41A,  
Botoșani, RO-710013

   +40 231 507 060  – Ext: 2328

   +40 231 532 905

   energy@elsaco.com

   www.elsaco.com/energy 

Coordonate de contact  
Elsaco Energie Verde SRL

CUI: RO-24186637, ORC: J07/487/2008

Adresa: Str. Pacea nr. 41A,  
Botoșani, RO-710013

   +40 231 507 060 – Ext: 2123

   +40 231 532 905

   elsaco@elsaco.com

   www.elsaco.com



18ELSACO — SISTEME ȘI SOLUŢII PENTRU CREȘTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE 19

Elsaco Business Software

Compania a luat fiinţă în anul 2003 ca urmare a solicitărilor companiilor de 
apă și termoficare pentru o platformă software dedicată managementului 
resurselor, producţiei și distribuţiei de apă și căldură către clienţii abonaţi. 
Prima implementare majoră a fost realizată la Compania de Apă Buzău. 
În timp, platforma a fost dezvoltată pentru a oferi și alte funcţionalităţi, 
devenind astăzi un puternic sistem ERP/CRM dedicat în special 
companiilor de utilităţi.

Misiunea companiei este de a asigura clienţilor soluţii informatice eficiente, 
sigure și rapide pentru procesele de management principale (calculul și 
repartiţia/facturarea producţiei către consumatorii abonaţi, managementul 
clienţilor, integrarea cu sistemele informatice existente), care asigură un 
efort minim de învăţare și operare, utilizând echipamente performante și 
robuste.

Domeniul de activitate al companiei vizează producţia de aplicaţii software 
pentru următoarele tipuri de soluţii:

• implementarea de sisteme informatice dedicate de facturare, repartiţie 
și business management pentru companiile de utilităţi (apă, căldură, 
salubritate), companiile de servicii de repartiţie, sau asociaţiile de locatari 
(Elsaco ACE)

• implementarea de sisteme integrate de gestiune financiar-contabilă și 
management financiar pentru companii medii și mari aflate în dezvoltare 
(Elsaco ELITIS)

• implementarea de sisteme informatice pentru companiile de servicii de 
repartiţie sau asociaţiile de locatari 

• implementarea de produse software de gestiune financiar-contabila 
pentru companiile mici 

• proiectarea, dezvoltarea și implementarea de proiecte informatice pe 
baza specificaţiilor clienţilor pentru procese de business

Elsaco Business Software asigură toate serviciile de suport pentru sistemele 
informatice propuse/implementate – consultanţă, proiectare, instruire 
personal, asistenţă și suport tehnic, documentaţie, mentenanţă, analiză 
date, optimizări de procese, etc. Compania asigură, de asemenea, soluţii 
pentru cererile diverse ale clienţilor în privinţa platformelor hardware și 
software, utilizând avantajul apartenenţei la Grupul Elsaco; sunt asigurate 
astfel atât echipamente IT&C (servere, baze de date, staţii de lucru, 
aplicaţii de sistem, echipamente de reţelistică și comunicaţii de date) cât și 
contoarele, respectiv sistemele AMR pentru citirea și colectarea datelor de 
la contoarele de utilităţi și resurse, oferite de companiile Elsaco Solutions și 
Elsaco Electronic/Vestra.

Principalele implementări de sisteme informatice realizate de Elsaco 
Business Software pentru managementul utilităţilor s-au realizat la:  
RADET București, Compania de Apă Buzău, Aquavas SA Vaslui, Ecoterm 
SA Făgăraș, Nova Apaserv SA Botoșani, Termica SA Suceava, Modern 
Calor SA Botoșani, Termoficare Oradea SA, E-Star SA Gheorghieni, RAM 
Buzău, RADET Constanţa, CET Bacău SA, RAAN – ROMAG Termo 
Drobeta.

Coordonate de contact 
Elsaco Business Software SRL

CUI: RO-15969230, ORC: J07/90/2009

Adresa: Str. Pacea nr. 41A,  
Botoșani, RO-710013  

   +40 231 507 060 – Ext: 2138

   +40 231 532 905

   office@ebsoft.ro

   www.elsaco.com

Compania a luat fiinţă în anul 2013 cu scopul de a conduce implementarea 
proiectelor de cogenerare a energiei termice și electrice pentru companiile 
de termoficare și companiile private care au nevoie de surse moderne de 
producere a energiei bazate pe turbine sau motoare pe gaz. 

Elsaco Engineering asigură managementul de proiect, coordonarea 
partenerilor/subcontractanţilor și a serviciilor de inginerie și proiectare prin 
intermediul propriilor specialiști sau al resurselor atrase.

Primul proiect de mare amploare, realizat în perioada 2014-2016, a constat 
în construirea noii centrale termoelectrice în cogenerare pentru Municipiul 
Oradea cu o capacitate instalată de cca. 45MWe și 283 MWt.

De asemenea, Elsaco Engineering a implementat un proiect care a vizat 
zonarea, contorizarea și monitorizarea presiunii în orașele Satu Mare, Carei, 
Negrești-Oaș și Tășnad în perioada 2014-2015.

Coordonate de contact  
Elsaco Engineering SRL

CUI: RO-32016560, ORC: J07/215/2013

Adresa: Str. Pacea nr. 41A,  
Botoșani, RO-710013

   +40 231 507 060  – Ext: 2114

   +40 231 532 905

   engineering@elsaco.com

   www.elsaco.com

Elsaco Engineering
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Elsaco Internaţional 
(Republica Moldova)

Ca urmare a experienţei acumulate pe plan naţional și internaţional, 
precum și a strategiei de afaceri adoptate de Elsaco Electronic, în anul 2014 
s-a considerat că este momentul oportun pentru a ne extinde activitatea în 
afara graniţelor. Astfel s-a înfiinţat Elsaco Internaţional Chișinău. Compania 
are ca obiectiv explorarea oportunităţilor și implicarea în proiectele 
de investiţii din domeniile termoenergetic și hidroedilitar, derulate de 
autorităţile publice, companiile de utilităţi sau companiile din industrie, din 
Republica Moldova.

În 2016 Elsaco Electronic, cu sprijinul Elsaco Internaţional, a demarat 
lucrările la proiectul de modernizare a Staţiilor de pompare 12 și 13 de la 
Termoelectrica Chișinău.

Coordonate de contact 
Elsaco International SRL

ID: MD-1014600012294/2014

Adresa: Str. A. Puskin nr. 45, Chișinău, 
MD-2005, Republica Moldova

   +373 (22) 105 705

   +373 (22) 105 705

   chisinau@elsaco.com

   www.elsaco.com
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Am realizat proiecte de 
modernizare și reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu 
energie termică și apă pentru 
orașe precum București, 
Botoșani, Bacău, Constanţa, 
Iași, Făgăraș, Cluj-Napoca, 
Târgu Mureș, Buzău,  
Olteniţa și Sibiu.
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Enos Cod 
(Pensiunea Conacul Zăicești)

EL Quatro Boutique Hotel

Compania a luat fiinţă în anul 2006 ca urmare a deciziei Elsaco de a se 
implica în dezvoltarea unor unităţi turistice, în zone cu potenţial din nordul 
Moldovei. După finalizarea investiţiei, Enos Cod operează, începând cu 
anul 2010, Pensiunea “Conacul Zăicești”, situată în imediata apropiere a 
orașului Botoșani (8 km). 

Conacul Zăicești, fosta reședinţă a lui Gheorghe Filipescu, unul din boierii 
Moldovei din secolul XIX, poartă amprenta unei viziuni arhitecturale 
unice, este situat într-un cadru natural deosebit, reușind să te îmbie 
la ospăţ, odihnă și taifas. Dotările pensiunii creează condiţii excelente 
pentru organizarea unor evenimente private sau de companie, existând 
posibilitatea de a organiza și petreceri în aer liber. Oaspeţii pot înnopta la 
Conac, camerele de odihnă disponibile, atent decorate în tonuri de roșu, 
cărămiziu și auriu, oferind condiţii relaxante și confort.

Ca oaspete al Conacului, mai puteţi vizita în apropiere și alte obiective 
turistice de agrement sau culturale – Herghelia “Cai de Vis” situată în 
localitatea Vârfu Câmpului (la cca. 30km de Botoșani), Casa Memorială 
Mihai Eminescu situată în Ipotești (la cca. 12 km de Botoșani), Casa 
Memorială George Enescu (la cca. 52 km de Botoșani), Casa Memorială 
Nicolae Iorga (Botoșani).

Compania s-a înfiinţat în anul 1999 și a produs contoare de energie termică 
pentru Elsaco Electronic, respectiv a comercializat și furnizat servicii de 
instalare contoare și sisteme de încălzire individuală în judeţul Suceava. 
După relocarea activităţilor de producţie contoare la Botoșani, Elsaco 
International SRL a schimbat domeniul de activitate, demarând un proiect 
de extindere și modernizare a capacităţii turistice existente, finanţat în 
proporţie de 55% prin programul REGIO (POR Axa 5), cu o valoare 
totală a investiţiei de 6,44 milioane lei. Activitatea de furnizor de servicii de 
cazare și alimentaţie publică pentru noua Pensiune „EL Quatro” Voroneţ a 
demarat în vara anului 2012.

EL Quatro Boutique Hotel este situat la 1,6 km de Mănăstirea Voroneţ, 
unul din cele mai cunoscute obiective turistice culturale din Bucovina, fiind 
un bun punct de plecare și pentru vizitarea celorlalte mănăstiri din zonă 
(Humor, Arbore, Moldoviţa, Putna, Suceviţa) sau a altor obiective turistice 
(Salina Cacica, Centrul de Ceramică Neagră din Marginea, Rezervaţia 
Pietrele Doamnei din Masivul Rarău, Cetatea de Scaun a Sucevei, ș.a.).

Hotelul este unic din punct de vedere al designului și se integrează în 
natura înconjurătoare, pădurea fiind în imediata vecinătate. Hotelul 
dispune de 10 camere cu tematici cromatice distincte și mobilier cu design 
individualizat, cu dotări de calitate, moderne, dispuse armonios, pentru a 
crea o atmosferă romantică și confortabilă. Locaţia şi împrejurimile oferă 
o atmosferă plină de linişte, beneficiind de confortul şi facilităţile moderne 
dorite de orice turist pentru o vacanţă relaxantă. Dotările pensiunii creează 
condiţii excelente pentru evenimente private sau de companie, existând și 
posibilitatea de a organiza petreceri în aer liber. Pentru persoanele active, 
hotelul deţine sală de fitness indoor, teren de sport pentru tenis de câmp, 
volei, fotbal sau badminton.

Coordonate de contact 
Pensiunea Conacul Zăicești  
(Enos Cod SRL)

CUI: RO-18639369, ORC: J07/262/2006

Adresa: Str. Principală nr. 172,  
Loc. Zăicești, Jud. Botoșani, RO-717031

   +40 755 400 207, +40 755 400 328

   Rezervări: +40 755 400 355, 
   +40 755 400 207

   contact@conaculzaicesti.ro

   www.conaculzaicesti.ro

Coordonate de contact 
EL Quatro Boutique Hotel 

CUI: RO-12542943, ORC: J33/657/1999

Adresa: Str. Voroneţ nr. 30,  
Loc. Gura Humorului, Jud. Suceava, 
RO-725301

   +40 755 400 112

   +40 230 232 441

   rezervari@elquatro.ro

   www.elquatro.ro
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Compania Elsaco Electronic a adoptat și implementat în timp un sistem 
de management care respectă atât standardele de referinţă, precum 
și cerinţele legale și de reglementare. Sistemul implementat, certificat 
de către SRAC / IQNET, permite obţinerea și păstrarea unui nivel de 
competitivitate ridicat al companiei.

Pentru a răspunde așteptărilor clienţilor noștri, pe o piaţă puternic 
concurenţială, urmărim în mod constant respectarea condiţiilor de 
asigurare a calităţii, protecţie a mediului, securităţii ocupaţionale și sănătăţii, 
securităţii informaţiei și managementul energiei precum și responsabilitatea 
socială.

Realizăm lucrări și oferim servicii de înaltă calitate și performanţă prestate 
clienţilor în conformitate cu reglementările naţionale și internaţionale, cu 
personal propriu autorizat și instruit, sau prin intermediul partenerilor noștri. 

Grupul de companii Elsaco deţine următoarele certificări:

Sistem de Management Integrat
Suntem îndrumaţi de calitate, de grija faţă de 
oameni și mediu, indiferent de proiect.

Atestate tehnico-profesionale

SA 8000 Responsabilitate socială

ISO 50001 Managementul energiei

OHSAS 18001 Managementul sănătăţii și securităţii ocupaţionale

ISO 9001 Managementul calităţii

ISO/EC 27001 Managementul securităţii informaţiei

ISO 14001 Managementul mediului 

 
DenumireStandard Implementat

Certificate Descriere

ISCIR Instalaţii de apă caldă și lichide industriale sub presiune – tipurile A1, C1, C2, C4, C6, C9, C10, C11 
Instalare, montare, reparare, întreţinere

ANRE Instalaţii electrice – tipurile A2, C1A, C2A, B| Instalaţii de gaz natural – tipurile PDSB, EDSB, PDIB, EDIB 
Proiectare, executare

IGSU Sisteme de securitate (detecţie și semnalizare incendiu)   
Proiectare, instalare, întreţinere

IGPR Sisteme de alarmă și securitate (efracţie, control acces, supraveghere video)   
Proiectare, instalare, întreţinere

INSEMEX Instalaţii electrice și mecanice amplasate în arii potenţial explozive – tip GANEx 
Proiectare, instalare, întreţinere

ANIF Lucrări construcţii-montaj și instalaţii-montaj; alte prestări de servicii de îmbunătăţiri funciare – instalaţii de irigat

OICPE Tablouri electrice de joasă tensiune tip TD ELSAT 630A

AACR Agent aeronautic civil

BRML Autorizaţie Laborator metrologie pentru următoarele tipuri de verificări metrologice: 
verificare metrologică iniţială | verificare metrologică periodică | verificare metrologică după reparare

ANRE Licenţă pentru furnizarea de energie electrică - Autorizaţie de auditor energetic
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Colaborarea cu numeroase companii recunoscute pe plan mondial a oferit 
echipei noastre, în permanenţă, suportul tehnic și consultanţa necesară 
adoptării soluţiilor optime. Transferul de know-how realizat în cadrul 
acestor relaţii de parteneriat a contribuit la proiectarea unor soluţii avansate 
de implementare și management informatizat al sistemelor de furnizare 
a apei sau căldurii. Am pus astfel bazele fabricării şi dezvoltării cu forţe 
proprii a unor produse și accesorii indispensabile unor asemenea soluţii.

Parteneri în domeniul proiectelor termoenergetice 
Kawasaki 
Turbine pe gaz, Motoare pe gaz.

GE Power & Water 
Motoare pe gaz, Turbine pe gaz, Tehnologii pentru industria apei și 
energiei.

EKOL spol s r.o. 
Cazane de apă fierbinte, Cazane de abur, Turbine cu abur,  
Turbine cu gaz.

Doosan Lentjes 
Tehnologii de depoluare a gazelor de ardere evacuate de instalaţiile 
mari de ardere (desulfurare, denoxare, desprăfuire, etc.) și tehnologii de 
incinerare a deșeurilor municipale.

ABB 
Aparataj electric, echipamente energetice, automatizări.

Schneider Electric 
Aparataj electric, echipamente energetice, automatizări.

Logstor 
Conducte pentru termoficare și apă.

Viessmann 
Sisteme de încălzire centrală și echipamente termoenergetice.

IMI 
Echipamente pentru termoficare, apă și industrie.

Elco BT 
Instalaţii electrice de înaltă și medie tensiune.

Parteneri în domeniul proiectelor hidroedilitare
Hidroconstrucţia 
Construcţii hidrotehnice.

Wilo 
Sisteme de pompare pentru instalaţii HVAC, instalaţii de apă și canalizare.

Grundfos 
Sisteme de pompare pentru instalaţii de apă și canalizare.

Energobit 
Sisteme speciale de iluminat, echipamente electro-energetice.
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Parteneri
Evoluăm alături de partenerii noștri.

Parteneri în domeniul proiectelor de sisteme informatice și 
automatizări
Rockwell Automation 
Echipamente hardware și software pentru automatizări industriale  
și sisteme SCADA .

Siemens 
Echipamente hardware și software pentru automatizări industriale  
și sisteme SCADA .

Schneider Electric 
Echipamente hardware și software pentru automatizări industriale  
și sisteme SCADA .

Motorola 
Echipamente hardware și software pentru automatizări și  
sisteme SCADA în domeniul apei.

Lacroix Sofrel 
Echipamente hardware și software pentru automatizări și  
sisteme SCADA în domeniul apei.

Danfoss 
Echipamente de automatizare pentru sisteme de încălzire centrală.

Matrikon OPC 
Produse software pentru conectivitatea de date în cadrul sistemelor 
informatice.

Iconics 
Pachete software pentru aplicaţii de termoficare Genesis32 OPC.

Parteneri în domeniul echipamentelor pentru utilităţi
Rockwell Automation 
Echipamente hardware și software pentru automatizări industriale.

Itron 
Contoare pentru utilităţi (apă rece, apă caldă, energie termică, gaz și 
electricitate), echipamente pentru sisteme de citire contoare (AMR).

AVK 
Vane și armături pentru utilităţi (apă, canalizare, gaz) și protecţia  
împotriva incendiilor.

Sainte-Lizaigne 
Robineţi și coliere de branșament pentru apă.

Cla-Val 
Vane și regulatoare speciale pentru apă.

Orbinox 
Vane speciale și stăvilare pentru apă și alte industrii.

Rivard 
Echipamente și sisteme pentru reţele de canalizare.

ECA Hytec 
Echipamente de inspecţie video reţele de canalizare.

Enz Technik 
Echipamente și soluţii pentru curăţirea conductelor și suprafeţelor.

Hydreka 
Echipamente și sisteme de măsurare și detecţie pierderi în reţelele de apă.

Huba Control 
Instrumentaţie de proces pentru măsurarea presiunii.
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Clienţii noștri 
Ne mândrim cu o bună înţelegere a nevoilor clienţilor noștri și a pieţelor 
pe care ei activează. Suntem deschiși, livrăm la timp și tratăm cu 
profesionalism fiecare solicitare primită. Prin calitate și parteneriate solide 
am reușit să construim relaţii durabile cu fiecare dintre ei.

Principalele pieţe pe care activează clienţii noștri sunt:

•  Utilităţi (apă, energie termică, gaz) – companii de termoficare/apă/
gaz, municipalităţi;

•  Energie – producători de energie electrică, investitori în noi surse  
de energie;

•  Industrie – întreprinderi cu activităţi productive;

•  Rezidenţial – dezvoltatori de ansambluri rezidenţiale, persoane fizice 
(apartamente/case/vile);

• Retail – distribuitori, colaboratori;

• Construcţii – antreprenori, subcontractori, proiectanţi.

Clienţi
Formăm o echipă împreună cu  
cei pentru care lucrăm.
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Referinţe principale
Energie. Apă. SCADA Proiecte internaţionale finalizate 

Prin intermediul Elsaco Electronic s-au realizat implementări sau livrări 
de sisteme de citire automată a contoarelor (AMR) de utilităţi – căldură, 
climatizare, apă, sisteme care constau în software și hardware proiectat 
și dezvoltat de Elsaco (Emmsys, Emmsys Mobile, Mbus Link, Mbus 
Datalogger, Mbus Cards, Radio Hand Held Terminals, etc.). 

Succesul acestor proiecte externe atestă înalta calitate și performanţa 
soluţiilor AMR Elsaco pentru citirea contoarelor.

QIT, Qatar 
Sistem de citire automată pentru cca. 30.000 contoare de climatizare și apă 
instalate în 400 vile și 100 blocuri turn în ansamblul rezidenţial „The Pearl 
Qatar”, utilizând reţele de comunicaţii de tip M-Bus și Ethernet IP, inclusiv 
software Emmsys pentru managementul datelor contoarelor.

Water Authority, Saudi Arabia 
Sistem de citire automată a contoarelor de apă din orașul Medina cu 
ajutorul a 40 terminale portabile, utilizând comunicaţii radio și software 
Emmsys Mobile pentru managementul datelor.

Africa de Sud, Mauritius, Polonia, Dubai, Egipt, Turcia, Rusia, Slovenia 
Sisteme de citire de la distanţă a contoarelor de apă cu echipamente 
hardware și software Elsaco.

Compania de Apă Cahul, Republica Moldova 
Sistem SCADA pentru instalaţii de apă în regiunea Cahul

Servicii Comunale Florești, Republica Moldova 
Sistem SCADA pentru reţeaua de apă potabilă în regiunea Florești

Polonia

Egipt

România

Rep. Moldova

Rusia

Dubai

Mauritius

Qatar

Africa de Sud

Primăria Municipiului Oradea 
25.048.048 €

Primăria Municipiului Iași 
23.130.713 €

Hidroconstrucţia 
9.009.000 €

Branpis SRL, Bacău 
7.761.932 €

Compania de Apă Arieș SA, Turda 
4.230.961 €

Compania Judeţeană APA SERV SA, 
Piatra Neamţ 
2.903.560 €

TMUCB SA, București 
2.751.850 €

Primăria Municipiului Bacău 
1.860.614 €

Rotary Construcţii SRL, București 
1.595.803 €

ACET SA, Suceava 
1.474.155 €

Trustul de Instalaţii, 
Montaj și Construcţii SA, Cluj-Napoca 
1.193.255 €

RADET București 
1.123.582 €

SNTGN Transgaz Reg. Mediaș, Mediaș 
1.082.906 €

Harviz SA, Miercurea Ciuc 
1.011.780 €

Top clienţi 
Proiecte finalizate

Proiecte naţionale finalizate
Primăria Municipiului Oradea, Termoficare Oradea SA (beneficiar), 
2014-2016 
Implementare proiect la sursa CET Oradea; Proiectarea și construirea unei 
centrale termoelectrice în cogenerare utilizând 1 turbină de gaz cu cazan 
recuperator (45MWe+50MWt).

Primăria Municipiului Iași, Veolia Energie Iași SA (beneficiar), 2014-2016 
Proiectarea și Construirea Instalaţiei de Desulfurare a gazelor de ardere 
(DeSOX) evacuate de cazanul de abur (285 MW, 420 t/h, 540°C, 137 bar) cu 
ardere pe huilă, în cadrul CET 2 Iași.

ChimComplex SA Borzești, 2014-2015 
Proiectarea și Construirea unei centrale termo-electrice în cogenerare 
utilizând 1 turbină pe gaz cu cazan recuperator (8MWe + 11,7MWt).

RADET București, 2014-2015 
Finalizarea automatizării la 104 puncte termice în municipiul București: sisteme 
de pompare cu convertizoare de frecvenţă pentru circuitele de încălzire și apă 
caldă, sisteme de automatizare (tablouri, senzori, vane de reglaj, regulatoare 
de presiune diferenţială) inclusiv software, lucrări și servicii asociate.

Primăria Municipiului Iași, 2013-2015 
Reabilitarea reţelelor de termoficare din municipiul Iași.

Primăria Municipiului Focșani, ENET SA (beneficiar), 2012-2014 
Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani.

Primăria Municipiului Botoșani (beneficiar Modern Calor SA), 2011-2013 
Proiectare și Execuţie; Reabilitarea și modernizarea reţelelor de termoficare 
din municipiul Botoșani.

Primăria Municipiului Botoșani, Modern Calor SA (beneficiar), 2011-2013 
Implementare proiect la sursa în CET Botoșani; Proiectarea și Construirea 
unei centrale termo-electrice în cogenerare utilizând 2 motoare Diesel cu 
recuperatoare de căldură (2 x 4,4 MWe + 2 x 4 MWt) și 2 cazane de apă 
fierbinte (2 x 52 MWt).

Primăria Municipiului Bacău, 
Thermoenergy Group SA (beneficiar), 2011-2014 
Implementare proiect la sursa în CET Bacău; Proiectarea și Construirea unei 
centrale termo-electrice în cogenerare (ciclu combinat).

RADET București, 2008-2011 
Echilibrarea hidraulică a reţelelor termice de furnizare a agentului termic la 
consumatori.

Thermoenergy Group SA, CET Bacău SA (beneficiar), 2006-2008 
Proiectare și execuţie; Reabilitarea și modernizarea a 54 de puncte termice, 
inclusiv sisteme SCADA și AMR.

Nova Apaserv SA Botoșani, 2008-2011 
Proiectare și execuţie; Lucrări pentru reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei 
și de canalizare.

Primăria Municipiului București, 2008-2009 
Proiectare și execuţie; Contorizarea vânzărilor de căldură și apă caldă în 
municipiul București.

SECOM SA Drobeta Turnu Severin, 2009-2010 
Proiectare și execuţie (prin Confort SA); Sistem SCADA pentru sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare în municipiul Drobeta-Turnu Severin.

Proiecte naţionale în execuţie
Primăria Municipiului Oradea, 2016-2017 
Proiectare și execuţie a lucrărilor de reabilitare a reţelei de termoficare primare 
și secundare.

Termoficare Oradea SA, 2015-2017 
Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de 
energie termică în municipiul Oradea.

Nova ApaServ Botoșani 2015-2016 
Extinderea reţelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botoșani.

SECOM S.A. Drobeta-Turnu Severin, 2015-2016 
Reabilitare, extindere și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare 
pentru aglomerările Drobeta-Turnu Severin, Simian și Gura Văii – LOT 1 – 
Drobeta-Turnu Severin, Gura Văii.

Primăria Municipiului Bacău, Thermoenergy Group SA Bacău 
(beneficiar), 2014-2016 
Proiectare și execuţie; Reabilitarea reţelelor de termoficare și modernizarea 
punctelor termice din municipiul Bacău.

Apa Canal 2000 S.A. Pitești 
Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arges – 
CL 1 – Reabilitare, captare nouă și Staţii de tratare în judeţul Argeș.
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Elsaco și comunitatea
Aducem valoare în viaţa celor din jurul nostru.

Activităţile prin care Elsaco se implică în comunitate urmăresc dezvoltarea 
performanţelor educaţionale, culturale și sportive.

Elsaco a sprijinit în mod substanţial numeroase activităţi culturale, artistice, 
educaţionale și sportive cu fondurile necesare diverselor investiţii, a acordat 
burse pentru elevi și studenţi sau sprijin material pentru persoanele aflate în 
dificultate. Suma totală oferită de Elsaco sub formă de sponsorizări, burse 
sau donaţii se ridică la peste 1.000.000 €.

Sprijinim viitorul sportului local, aducem bucurie comunităţii 
Începând cu anul 2005, Elsaco se implică activ în susţinerea fotbalulului 
local, fiind cel mai important finanţator al clubului F.C. Botoșani, alături 
de administraţia publică locală. Clubul a ajuns să fie unul dintre cele mai 
bine organizate şi să dezvolte în paralel activitatea unui Centru de Copii 
și Juniori, menit să ajute și să promoveze tinerii jucători. Începând cu 
sezonul 2013/2014 FC Botoșani a promovat în LIGA 1 iar în 2015 a jucat în 
preliminariile UEFA Europa League.

Investiţia cumulată până în prezent în fotbalul local, realizată de Elsaco, se 
ridică la cca. 4.000.000 €.

Realizăm proiecte care aduc 
valoare comunităţii în care ne 
desfășurăm activitatea.
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Contact
Performanţă susţinută de o reţea puternică.

Rezultate financiare
Performanţele financiare ne-au oferit 
oportunitatea de a susţine toate proiectele 
ambiţioase pe care ni le-am propus.

Sediul central
Botoșani 
Str. Pacea nr. 41A, ro-710013

 +40 231 507 060

 +40 231 532 905

        elsaco@elsaco.com

Filiale
Iași 
Str. Splai Bahlui Mal Stâng nr. 33A 
ro-700031

 +40 232 217 376

București 
Șos. Mihai Bravu nr. 500 
(Intrarea Jariștea nr. 2) District 3,  
ro-030335

 +40 213 261 550

Constanţa 
Str. Mircea Cel Bătrân nr. 99C 
ro-900592

 +40 241 556 717

Târgu-Mureș 
Str. Sinaia nr. 2, ro-540319

 +40 265 216 510

 Evoluţia cifrei de afaceri la nivelul grupului de companii Elsaco

20112009 20122010 2013 2014 2015

158.000.000 €

44.626.985 €

53.483.911 €
49.284.018 €

33.080.282 €27.883.651 €26.502.237 €
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