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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 25 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.
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D
Excelăm pentru că suntem mereu 
atenţi la nevoile clienţilor noștri.

espre noi

Cifre cheie

Elsaco este un grup de companii prezente preponderent în domeniile 
energiei, apei și utilităţilor, având ca principal obiectiv creșterea eficienţei 
energetice. Grupul este format la acest moment din 8 companii care 
acoperă domenii precum: proiecte EPC (energie, apă, automatizări & 
SCADA), distribuţia și vânzarea de echipamente de măsură și control, 
soluţii în domeniul eficienţei energetice, software de proces și business, 
soluţii IT&C, smart metering rezidenţial.
De peste două decenii Elsaco a implementat proiecte care au schimbat 
viaţa comunităţilor locale iar beneficiarii lucrărilor și-au eficientizat costurile, 
au dezvoltat surse noi și eficiente de producere a energiei în vederea 
susţinerii unui ritm de producţie mai ridicat, au asigurat clienţilor un serviciu 
de alimentare cu apă, furnizare apă caldă, căldură calitativ și performant, au 
gestionat și diminuat pierderile în reţele.
Am implementat proiecte atât la nivel naţional cât și internaţional, 
acoperind zone precum: Republica Moldova, Belgia, Polonia, Rusia, Egipt, 
Qatar, Dubai, Mauritius, Turcia.
Ne dezvoltăm continuu pentru a răspunde nevoilor clienţilor noștri. Soluţiile 
noastre contribuie la o îmbunătăţire a calităţii vieţii și a condiţiilor de muncă 
pentru oameni și la o dezvoltare sustenabilă a societăţii în care trăim.

27 
15+ 
8 
10+ 
500 
68 

ani de experienţă

proiecte internaţionale

companii Elsaco

parteneri strategici

angajaţi

milioane (€) cifră de afaceri 2020
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Sistem de Management Integrat
Suntem îndrumaţi de calitate, de grija faţă de 
oameni și mediu, indiferent de proiect.

SA 8000 Responsabilitate socială

ISO 45001 Management al sănătății și securității ocupaționale

ISO 50001  Management al energiei

ISO/IEC 27001 Management al securităţii informaţiei

ISO 14001 Management de mediu

ISO 9001  Managementul calităţii

DenumireStandard Implementat

ISO 3834-2 Management al calităţii la sudare

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.  
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P
Evoluăm alături de partenerii noștri.

Formăm o echipă împreună cu 
cei pentru care lucrăm.

arteneri

Clienţi

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.

07

UTILITĂŢI

• companii de termoficare și apă;
• municipalităţi;

INDUSTRIE
• companii din sectorul privat;

ENERGIE
• producători de energie electrică;
• investitori în noi surse de energie;

REZIDENŢIAL
• persoane fizice (apartamente/case);
• dezvoltatori de ansambluri rezidenţiale;

RETAIL 
• distribuitori;
• colaboratori;

CONSTRUCŢII
• antreprenori;
• subcontractori;
• proiectanţi;
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Grupul de companii Elsaco

• proiecte energetice
• proiecte hidroedilitare
• proiecte automatizări & SCADA

• echipamente și produse pentru industria utilităţilor
• sisteme și echipamente de automatizare

• audit energetic
• analize complexe
• Due Diligence tehnic
• proiecte tip ESCO

• echipamente pentru smart metering rezidenţial
• instalaţii și servicii de defalcare a costurilor

• proiecte de cogenerare
• proiecte hidroedilitare
• construcţii civile și industriale

• soluţii smart metering
• centrale fotovoltaice
• distribuţie panouri fotovoltaice și invertoare
• distribuţie ARH: camere ANPR, ID readers
• distribuţie tablete și sisteme videoconferinţă
• distribuţie baterii pentru soluţii IoT
• produse și servicii IT
• module LoRa și NB-IoT pentru contoare apă și gaz
• sisteme de supraveghere video
• soluţii moderne iluminare cu lămpi LED
• staţii de încărcare mașini electrice

ELSACO 
ELECTRONIC

VESTRA 
INDUSTRY

ELSACO 
ESCo

ELSACO 
SOLUTIONS

SMART ECO 
PLUS

ELSACO 
ENGINEERING

* Grupul de companii Elsaco include o firmă care activează în domeniul turismului:
Conacul Zăicești
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Elsaco Electronic

Elsaco Electronic, cea mai mare companie din grup, înfiinţată în 1994, 
activează ca integrator de sisteme și furnizor de servicii de inginerie
pentru domeniul utilităţilor publice municipale (energie, apă, 
automatizări și SCADA). Alocăm fiecărui proiect o echipă de  
specialiști, având competenţe complementare și amplă experienţă 
profesională, capabili să răspundă celor mai înalte cerinţe ale clienţilor.

Compania este specializată în implementarea de:

• centrale de cogenerare pentru producerea eficientă a energiei electrice
și termice;

• module termice centrale și individuale automatizate;
• sisteme de pompare cu eficienţă energetică ridicată;
• reţele de transport și distribuţie a utilităţilor;
• tehnologii de depoluare a gazelor evacuate de instalaţiile de ardere;
• tehnologii de recuperare a căldurii reziduale din procesele tehnologice

industriale.

• staţii de captare și reţele de aducţiune apă;
• staţii de tratare apă potabilă;
• staţii de epurare și tratare nămol;
• reţele de colectare și transport ape uzate;
• staţii de pompare;
• construcţii civile și industriale, inclusiv instalaţiile aferente construcţiilor;
• sisteme de irigaţii.

• sisteme de măsurare și automatizare;
• sisteme AMR/AMI pentru colectarea și gestionarea datelor privind
contoarele;

• SCADA / DCS / Sisteme de control a proceselor pentru camere de
control / dispecerate (panouri RTU & PLC, servere, staţii PC, reţele
de comunicaţii, software).

Proiecte Energetice

Proiecte automatizări & SCADA

Proiecte Hidroedilitare
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Lucrări și servicii
Soluţii integrate eficiente pentru producerea, 
stocarea, transportul și distribuţia apei și energiei

Elsaco Electronic

Str. Pacea nr. 41A Botoșani
      +40 231 507 060
      +40 231 532 905
      elsaco@elsaco.com
      www.elsaco.com

• inginerie de concept și de proces
• proiectare tehnică și elaborare detalii

de execuţie
• coordonare specialităţi de proiect

(civile, mecanice, electrice,
automatizări)

• managementul proiectului și
organizarea execuţiei lucrărilor

• proiectare tehnică și elaborare
detalii de execuţie

• procurare echipamente și materiale
• execuţie lucrări de construcţii,

montaj și instalaţii
• efectuare servicii de inspecţie, testare

și punere în funcţiune
• instruire personal de operare și

întreţinere
• asigurare teste de performanţă și

garanţie

• asigurare garanţie și asistenţă tehnică
• monitorizare și optimizare a proceselor
• mentenanţă echipamente industriale
• operarea sistemelor de

producere-transport-distribuţie a apei
și energiei

• consultanţă și asistenţă tehnică
• elaborare studii conceptuale și

alegere tehnologii optime
• elaborare strategii de dezvoltare,

studii de oportunitate și fezabilitate
• elaborare documentaţii de planificare,

obţinere autorizaţii și avize

DEZVOLTARE PROIECTE 
DE INVESTIŢII

INGINERIE ȘI PROIECTARE 
OBIECTE DE INVESTIŢIE

IMPLEMENTARE PROIECTE 
LA CHEIE

OPERARE ȘI ÎNTREŢINERE 
OBIECTE DE INVESTIŢIE



T: +40 231 507 060
F: +40 231 532 905
E: contact@vestra.ro
W:www.vestra.ro
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Vestra Industry

Vestra Industry SRL

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

Este primul cluster specializat în industria utilităţilor și echipamentelor de 
automatizare. Vestra a fost înfiinţată la începutul anului 2015, prin 
externalizarea Diviziei de Vânzări Echipamente și Servicii Utilităţi a 
Elsaco Electronic, iar în prezent  își concentrează activitatea nu doar pe  
vânzarea  echipamentelor pentru companiile de utilităţi dar și pe 
echipamente hardware și software pentru automatizări industriale.
Împărţită în două Divizii (Utilităţi și Automatizări) Vestra vine în 
întâmpinarea clienţilor cu următoarea gamă de produse:

• echipamente de măsură și control pentru industria utilităţilor
   (apă, căldură, gaz);
• vane și armături;
• robineţi și branșamente;
• echipamente speciale pentru curăţare urbană;
• sisteme și echipamente de automatizare.

Pentru că relaţia cu clientul este prioritară în toate acţiunile Vestra, 
compania furnizează și o serie de servicii precum:

• consultanţă și îndrumare pentru  cele mai potrivite soluţii;
• proiectare de bază pentru echipamentele propuse;
• asistenţă și suport tehnic;
• verificări metrologice, reparaţii, asigurare garanţie.

De-a lungul anilor Vestra a consolidat parteneriate cu lideri mondiali în 
domeniile în care activează iar în prezent aduce pe piaţa din România 
cele mai bune echipamente de la producători precum: Itron, Sainte 
Lizaigne, AVK, Kamstrup, Orbinox, Baroclean, Rockwell Automation, 
Panduit, ProSoft, PTC etc.
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Elsaco ESCo

Analize complexe

Lucrăm cu un număr mare de industrii și livrăm analize complete, 
strategii pentru dezvoltare precum și diverse studii de fezabilitate. 
Venim cu o experienţă de peste 5 ani în domeniu:
• bilanţ sisteme de alimentare cu apă potabilă;
• bilanţ sisteme de alimentare centralizată cu căldură;
• studii de fezabilitate;
• strategii de alimentare cu energie termică a localităţilor.

SERVICII

Audit energetic

Elsaco ESCo este o companie dedicată consultanţei în domeniul serviciilor 
energetice, focusată pe nevoile clienţilor. Stabilitatea companiei vine dintr-un 
mod de lucru inovativ, mereu aproape de client și de nevoile sale. Lucrând în 
echipă livrăm soluţii inteligente și eficiente.
Oferim servicii și soluţii complexe care permit eficientizarea consumurilor de 
energie și resurse, în cadrul activităţii clienţilor din domeniul industrial și nu numai.

Auditul energetic reprezintă principalul instrument prin care o companie își 
poate identifica consumurile energetice și evoluţia lor în timp, raportate la 
producţia din subunităţile consumatoare analizate. El reprezintă documentul 
principal de care orice companie consumatoare de energie trebuie să dispună în 
vederea stabilirii unui plan de măsuri de creștere a eficienţei energetice.
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: ALRO Slatina, 
ALUM Tulcea, Agrana, Compa Sibiu, Smithfield, VALEO, Yazaki, Damen 
Galaţi, Damen Mangalia, Perla Harghitei, FORD România, Brenntag, 
EXTRUSION Slatina, Betty Ice, Kandia Dulce, Rafinăria Pancevo Serbia, 
Romgaz, Deutek, Chimcomplex Borzești, Timken, Uzina Mecanică Cugir II, 
Vrancart, Apavital Iași, Termocentrale Oradea, Complexul West Gate Business 
Park București, Mall-urile Galeria, Complexul Rezidenţial Rose Garden 
București, Complexul Rezidenţial FeliCity București ș.a.
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Due Diligence tehnic

T: +40 231 507 060
F: +40 231 532 905
E: esco@elsaco.com
W:www.elsaco-esco.ro

Elsaco ESCo

Str. Pacea nr. 41A Botoșani

În cazul unui Due Diligence tehnic, asistenţa pe care o oferim include în mod 
specific următoarele activităţi:

• analiza situaţiei tehnice și financiare;
• evaluarea tehnologică și operaţională a investiţiei;
• analiza veniturilor din vânzări și a marjelor în funcţie de sectoarele

în care activează compania;
• verificarea calităţii planificării integrate;
• determinarea situaţiilor tehnologice și de piaţă care împiedică

încheierea unei tranzacţii;
• analiza fluxurilor materiale și energetice în vederea identificării

generatorilor de valoare esenţiali, a factorilor determinanţi ai
succesului precum și a factorilor de risc;

• evaluarea afacerii;
• asistenţă în vederea stabilirii și negocierii preţului tranzacţiei.

Proiecte tip ESCO

Pe baza auditurilor energetice identificăm situaţii în care ne implicăm direct în 
calitate de furnizori de energie pe termen mediu și lung. Garanţiile noastre 
acoperă stabilitatea preţurilor la energie, riscurile de piaţă și climă, indiferent 
dacă energia este produsă în instalaţiile proprii sau ale clientului.
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Elsaco Solutions

T: +40 231 507 060 Ext. 2139
F: +40 231 532 905
E: biz@elsaco.com

Elsaco Solutions

 Str. Mihai Eminescu nr. 85, 
Sat Cătămărești-Deal
Comuna Mihai Eminescu, Botoşani

Divizia de soluţii IT&C a luat fiinţă în anul 1996 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.
În ultimii ani, Elsaco Solutions a oferit numeroase soluţii de smart metering și eficienţă 
energetică unor companii de prestigiu precum: AFI Cotroceni, Kaufland, Cris-Tim, 
Yazaki, Azur, Zoppas și mulţi alţii.
Misiunea Elsaco Solutions este de a promova permanent cele mai noi tehnologii și servicii 
inovatoare, pentru o lume mai bună, deschisă către nevoile oamenilor, în armonie cu 
mediul înconjurător.

Elsaco Solutions oferă:
• soluţii smart metering;
• centrale fotovoltaice;
• distribuţie panouri fotovoltaice și invertoare;
• distribuţie ARH: camere ANPR, ID readers;
• distribuţie tablete și sisteme videoconferinţă;
• distribuţie baterii pentru soluţii IoT;
• produse și servicii IT;
• module LoRa și NB-IoT pentru contoare apă și gaz;
• sisteme de supraveghere video;
• soluţii moderne iluminare cu lămpi LED;
• staţii de încărcare mașini electrice.

Elsaco Solutions asigură consultanţa și sprijinul necesar clienţilor în alegerea soluţiei 
informatice, în permanenţă adaptată 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 asigura disponibilitatea acestora la 
un grad cât mai ridicat și a păstra constantă satisfacţia clienţilor.
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Smart Eco Plus

T: +40 21 250 72 48 /
+40 21 250 72 30 / 
+40 21 250 15 30

F: 

E: clienti@smartecoplus.ro

Smart Eco Plus

Str. Ritmului, nr.39, 
Sector 2, București

E: 

Smart Eco Plus oferă soluţii ce ajută clienţii să facă economii de resurse și, deci, de costuri 
și, prin urmare, să trăiască mai bine, cu ajutorul unor echipamente profesionale, moderne, 
eficiente, având drept scop îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Servicii

Eficientizarea consumului de apă prin măsurarea corectă a consumurilor de apă rece și 
de apă caldă și optimizarea acestora prin echipamente moderne și performante, cu citire 
radio, furnizate de compania franceză „Itron”, liderul mondial al serviciilor de contorizare 
inteligentă, companie prezentă în peste 100 de ţări unde contribuie la optimizarea 
furnizării și consumului de apă și de energie.

Eficientizarea consumului de încălzire
Instalarea de repartitoare de costuri moderne și performante, cu citire radio, asigură 
beneficii solide și constante familiilor din condominiile ce  beneficiază de acestea: de la 
eliminarea completă a deranjului și timpului pierdut cu citirea lunară a indecșilor, până la 
eficientizarea consumului de căldură și, prin urmare, la realizarea de economii lunare la 
întreţinere, fără să uităm faptul că monitorizarea online a consumurilor poate ajuta în mod 
direct la configurarea unui profil de consumator care să ne permită să dăm 

 iș tirod trofnoc ed ludarg ertnid ămitpo aeraleroc ed etagel iitsegus ilanfi rolirotamusnoc
puterea de cumpărare.

Monitorizare online
În cazul soluţiei cu GPRS, programul informatic dezvoltat pentru echipamentele radio 
alertează dacă există consum anormal de apă rece, apă caldă sau căldură.

Identificare pierderi
Echipamentele din apartamente permit identificarea concretă a pierderilor ce pot apărea 
la instalaţiile interioare de apă: asociaţia are posibilitatea să acţioneze din timp și să 
limiteze eventualele efecte negative ale stării tehnice precare a instalaţiilor de după 
contorul de branșament, în condiţiile în care, în general, acestea nu au fost niciodată 
înlocuite după darea în folosinţă a blocului.

W:www.smarecoplus.ro
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Elsaco Engineering

T: +40 231 507 060 
F: +40 231 532 905
E: engineering@elsaco.com
W:www.elsaco.com

Elsaco Engineering

Str. Pacea nr. 41A Botoșani

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.



PROIECTE 
DE REFERINŢĂ
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Instalaţie de producere în cogenerare a energiei – CET Oradea

Client: Primăria Municipiului Oradea
Perioada: 2014-2016

Activităţi:

• management de proiect;
• obţinere aprobări și autorizaţii;
• inginerie și proiectare;
• execuţie lucrări de construcţii și instalaţii;
• furnizare echipamente și materiale;
• lucrări tehnologice mecanice, electrice și de automatizare;
• instruire personal, teste și PIF, test de performanţă, piese de schimb.

Elemente cheie:

• 88% eficienţă globală de cogenerare, 96% eficienţă termică CAF;
• turbină cu gaze de înaltă eficienţă de 45 MWe (General Electric);
• un recuperator de căldură aferent turbinei de 50 MWt;
• un acumulator de căldură de cca. 355 MWh;
• două cazane de apă fierbinte de 116.3 MWt.

COGENERARE
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Instalaţie de desulfurare (DeSOx) în CET 2 Iași

Beneficiar: Primăria Municipiului Iași
Perioada: 2014-2016

Activităţi:

• servicii generale (relevee, documentaţii As-built, Manuale
de exploatare și întreţinere);

• servicii de proiectare și engineering;
• lucrări și servicii asociate construcţiilor;
• instalaţii tehnologice mecanice, electrice și de automatizare;
• instalaţii de detecţie și semnalizare incendiu, control acces;
• furnizare piese de schimb pentru 2 ani;
• punere în funcţiune și instruire personal Beneficiar, Teste de Performanţă.

Elemente cheie:

• instalaţia îndepărtează peste 97.7% din bioxidul de sulf din gazele de
ardere;

• concentraţii ale emisiilor de SO2 în atmosferă < 50 mg/Nm3 (mult sub
valoarea de 200 mg SO2/Nm3 cerută de normele europene);

• concentraţii ale pulberilor emise în atmosferă < 20 mg/Nm3;
• disponibilitatea în funcţionare a instalaţiei de desulfurare > 95%.

TEHNOLOGII DE PROTECŢIE A MEDIULUI
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SISTEME DE TERMOFICARE

Reabilitare sistem de alimentare centralizată cu căldură 
în municipiul Vatra Dornei - Etapa II

Beneficiar: Municipiul Vatra Dornei
Perioada: 2021-2023

Activităţi:

Elemente cheie:

• realizare proiect tehnic cu detalii de execuţie; 
• reabilitarea și extinderea reţelelor termice secundare;
• reabilitarea și extinderea reţelelor termice primare: montare de conducte  
   preizolate, 58 de minipuncte termice, reabilitarea tronsoanelor de 
   branșament;
• reabilitarea a 6 puncte termice: lucrări construcţii, lucrări termomecanice,  
   lucrări electrice și de automatizare.
• testare și punere în funcţiune.

• utilizarea de conducte preizolate, prevăzute cu un sistem de    
  supraveghere/semnalizare a avariilor;
• în punctul termic se montează și unităţile centrale aferente sistemului de   
  detecţie pierderi prin conducte pentru reţeaua termică secundară și pentru   
  tronsoanele de reţea termică primară, care vor fi prevăzute cu posibilitate de  
  transmitere la distanţă a datelor.
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Proiectare și execuţie a reţelelor termice de transport și distribuţie 
și a punctelor termice – Focșani

Beneficiar: Municipiul Focșani
Perioada: 2019 - 2021

Activităţi:

Elemente cheie:

• realizare proiect tehnic cu detalii de execuţie;
• execuţie lucrări și punere în funcţiune a instalaţiilor:

» reabilitare 2.8 km traseu reţea termică transport 
cu dimensiuni de pânăla DN 700;

» reabilitare 11 km traseu reţea termică de distribuţie;
» reabilitare construcţii, lucrări termomecanice și 

de automatizare pentru 9 Puncte Termice.

• reducerea pierderilor totale anuale de căldură de 9.265 Gcal/an
(valoarea ţintă din obiectivele specifice fiind de 9.124 Gcal/an);

În vederea creșterii eficienţei energetice a sistemului, pentru reţelele 
termice primare și secundare au fost utilizate:
• ţevi preizolate dotate cu sisteme de semnalizare a avariilor;
• echipamente de contorizare și echilibrare la nivelul scărilor de bloc;
• schimbătoare de căldură, grupuri de pompare, convertizoare de
frecvenţă, sisteme de automatizare și sisteme de transmitere a datelor
în dispecerat și alte echipamente moderne, în punctele termice.
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Reabilitare amenajare de irigaţii Viișoara – judeţul Teleorman

Beneficiar: Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
Perioada: 2018-2020

Activităţi:

• servicii de proiectare;
• lucrări de construcţii;
• lucrări hidromecanice;
• lucrări de instalaţii electrice: joasă și medie tensiune,

de automatizare și supraveghere.

Elemente cheie:

• Procurare și montare echipamente de pompare:
  SPA Gârla Iancului: 

• 4 agregate de pompare având caracteristicile: Q=5.33 mc/s, H=4.5m;
• 2 pompe submersibile având caracteristicile: Q=4l/s, H=25m;
• 2 pompe submersibile având caracteristicile: Q=15l/s, H=15m;

  SRP 2 Zimnicea: 
• 2 agregate de pompare + 1 pompă având caracteristicile:
  Q=1.1 mc/s, H=54m;
• 2 pompe submersibile având caracteristicile: Q=3l/s, H=25m;
• 1 pompă submersibilă având caracteristicile: Q=15l/s, H=15m.

LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE (IRIGAŢII)
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Modernizare și reabilitare staţie de pompare SPA LUNCA - Iași

Beneficiar: Federaţia de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă 
pentru Irigaţii „Aqua Lunca Prut”
Perioada: 2018-2019

Activităţi:

• lucrări de modernizare a infrastructurii de irigaţii;
• lucrări de construcţii și instalaţii hidromecanice;
• lucrări de reabilitare a instalaţiilor electrice și de automatizare.

Elemente cheie:

• debit cumulat staţie pompare: 18.000 mc/h;
• 3 conducte de aspiraţie directă din Prut, cu un diametru de

1.200 mm și o lungime de câte 200 ml fiecare;
• staţia de pompare asigură necesarul de apă pentru un inel de

irigaţii ce  va deservi o suprafaţă de 12.000 de hectare.
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Reabilitare staţie de epurare – Vatra Dornei

Beneficiar: ACET S.A. Suceava
Perioada: 2013-2015

Activităţi:

• lucrări de construcţii civile;
• lucrări de montaj pentru echipamentele mecanice

• lucrări de instalaţii pentru reţelele de conducte
tehnologice (de apă uzată, nămol, aer);

și de automatizare;

și hidromecanice;

• execuţia și proiectarea tablourilor electrice

• lucrări de instalaţii electrice și automatizare;
• SCADA: proiectare si execuţie;
• lucrări de sistematizare și amenajare a terenului.

Elemente cheie:

• reconstrucţie completă a liniei apei și a nămolului;
• construcţie pavilion administrativ;
• construcţie hală de deshidratare, respectiv instalaţie

de deshidratare a nămolului;
• staţia deservește 19.000 PE.

EPURARE/ TRATARE APĂ 

Modernizare staţie tratare apă – Siriu, Buzău

Beneficiar: Hidroconstrucţia Siriu
Perioada: 2013-2014

Activităţi:

• lucrări civile;
• lucrări electrice de joasă tensiune;
• lucrări mecanice;
• instalaţie de iluminat exterior;
• livrarea și montarea instalaţiei de monitorizare și control;
• componente SCADA: livrare și montare echipament

PLC, echipament  dispecer, software;
• testare și punere în funcţiune.

Elemente cheie:

• capacitatea staţiei este de 180 mc/h apă tratată;
• rezervor de stocare de 500 mc;
• instalaţie automată de deshidratare (30 %);
• pavilion chimic cu funcţionare automată/autonomă;
• sistem SCADA activ, cu monitorizare pasivă de la

dispeceratul companiei de apă.
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Reabilitare staţie de clorinare și amenajare incintă captare Izvarna. 
Reabilitare și extindere conductă aducţiune Izvarna-Craiova, fir II tronson I

Beneficiar: Compania de Apă Oltenia
Perioada: 2020-2023

Activităţi:

Elemente cheie:

REŢELE DE APĂ ȘI CANALIZARE

• elaborare proiect tehnic, documentaţie autorizaţii și avize;
• lucrări de extindere conductă de aducţiune fir II și

reabilitare conductă de aducţiune existentă;
• reabilitare staţie de clorinare și clădire administrativă,

inclusiv lucrări de automatizare;
• testare, punere în funcţiune, instruire personal.

• extindere conductă aducţiune, lungime: 1.587 m;
• reabilitare conductă aducţiune, lungime: 18.858 m.
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Achiziţie și instalare echipament SCADA  - Miercurea Ciuc

Beneficiar: Harviz S.A.
Perioada: 2014-2016

Activităţi:

• livrarea și instalarea instrumentaţiei de proces;
• proiectarea, execuţia și instalarea dulapurilor electrice de automatizare

și control;
• parametrizarea sistemelor de automatizare;
• monitorizarea și controlul central al sistemelor de automatizare locale;
• implementarea sistemului de comunicaţie;
• echipamentele hardware și software necesare pentru realizarea

Dispeceratului Regional (DR) și a 2 Dispecerate Zonale (DZ1, DZ2);
• punerea în funcţiune, testarea și mentenanţa întregului Sistem SCADA

Regional.

Elemente cheie:

• soluţie integrată de tip SCADA regional;
• sistem SCADA bazat pe platforma Siemens WinCC;
• trei centre dispecer realizate cu servere de proces în topologie redundantă.

AUTOMATIZĂRI ȘI SCADA
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