
Euroelectric este o firmă cu capital privat romanesc înfiintată in februarie 2003.

Astazi , EUROELECTRIC are o echipă tanară de ingineri si specialiști în domeniul

instalațiilor electrice, automatizari si verificari echipamente electrice si dezvoltare produse

pentru vehicule electrice si energii verzi.

Euroelectric are competențe în domeniile de mai jos, atingand calitatea si performanța 
serviciilor similare din statele dezvoltate ale Uniunii Europene : 

» Instalaţii electrice industriale de joasa si medie tensiune

» Instalaţii electrice în construcţii civile

» Proiectare, producție, montaj si punere in funcție tablouri electrice

» Incercari si masuratori electrice

» Instalatii electrice pentru curenți slabi :

- Proiectare si instalare a sistemelor de alarmare împotriva efractiei

- Proiectare si instalare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de 

incendiu
» Proiectare, producție, montaj si punere în funcțiune stații de încarcare pentru vehicule 

electrice



ANUL CIFRA DE AFACERI (Lei)

2003 35,807 lei                                           

2004 228,397 lei                                         

2005 531,417 lei                                         

2006 1,576,793 lei                                     

2007 2,364,526 lei                                     

2008 2,922,285 lei                                     

2009 2,087,015 lei                                     

2010 1,583,430 lei                                     

2011 3,450,837 lei                                     

2012 3,570,124 lei                                     

2013 4,106,888 lei                                     

2014 4,789,745 lei                                     

2015 6,213,790 lei                                     

2016 8,191,345 lei                                     

2017 10,903,995 lei                                   

2018 12,594,634 lei                                   

2019 15,935,404 lei                                   
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Echipamente achiziționate prin program de finanțare cu fonduri europene



Echipamente achiziționate prin program de finanțare cu fonduri europene



Stații de încarcare pentru vehicule electrice

» Proiectare, producție, montaj si punere în functiune stații de încarcare pentru vehicule 
electrice

» Producem urmatoarele modele :

Stație încarcare vehicule electrice 2x22 kW SIAE-2P-T32-01
Stație încarcare vehicul electric 22kW SIAE-1P-T32-01
Stație încarcare vehicul electric 4,5kW SIAE-1P-M16-01



Stații de încarcare pentru vehicule electrice

Stație încarcare vehicule electrice 2x22 kW SIAE-2P-

T32-01
Staţie încarcare vehicule electrice trifazate  permite încărcarea

simultană a doua vehicule electrice. Alimentarea staţiei de 

încărcare se face dintr-un sistem trifazat de joasa tensiune

(3x400V ac) , 65 A.

Stația de încarcare este echipata cu display touchscreen de

7 inch, ce permite vizulizarea parametrilor tensiune, curent,

puterea consumată, energia consumata şi starea statiei

Activarea procesului de încărcare se face cu o cartela RFID

125kHz, ce permite limitarea accesului neautorizat.

» Proiectare, producție, montaj si punere în funcțiune statii de încarcare pentru 
vehicule electrice



Stații de încarcare pentru vehicule electrice

Stație încarcare vehicul electric 22kW

SIAE-1P-T32-01
Stație încarcare vehicul electric trifazată ce permite încărcarea unui

singur vehicul electric cu o putere 22kW. Monitorizarea și controlul

stației se  face de la distanță cu telefonul mobil:  prin SMS sau 

printr-o aplicație dedicată. În partea frontala se poate monta un 

sistem de vizualizare a starii a procesului de incarcare.

Statiile de incarcare SIAE-2P-T32-01 si

SIAE-1P-T32-01 , pot fi integrate in 

sistemele informatice ale clientului prin

interfete dedicate si personalizate .

» Proiectare, producție, montaj si punere in functiune statii de încarcare pentru 
vehicule electrice



Stații de încarcare pentru vehicule electrice

Stație încarcare vehicul electric 4,5kW

SIAE-1P-M16-01
Stație încarcare vehicul electric destinata pentru a fi instalata

la in zone rezidentiale pentru uz individual. Statia poate fi instala

într-un  garaj,  pe fatada cladiri fiind alimentată monofazat cu 

tensiune de 230V AC/25A , puterea de încărcare este de până la 

4.5kW. Acest model, are o încărcare mai lentă în comparaţie cu 

modelele trifazate , dar asigura o protective superioara fata de 

echipamentele cu care este furnizat vehiculul electric.

» Proiectare, producție, montaj si punere în funcțiune stații de încărcare pentru 
vehicule electrice
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Stații de încarcare pentru vehicule electrice



Panouri Fotovoltaice



Euroelectric certificări si licențe:
- este atestata de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în   domeniul Energiei 

(ANRE), având atestat de tip :
A nr. 15723 / 06-04-2020,  Bp nr. 13188/ 16-04-2018, C2A nr. 13189/16-04-2018

- este autorizata de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. - LABORATOR DE 
ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II -autorizația  nr. 3275 din 
28.07.2017.
- este licențiata de IGPR , licenta Nr.5552/T - 07.08.2020
- este autorizată de IGSU, autorizație seria A , nr. 9861 – 27.05.2020 si autorizația seria A, 
nr.3307-29.03.2013

Euroelectric are implementat si mentine:

•Sistem de Management al Calitații (SR EN ISO 9001:2008 - nr. certificat 4081/1 -

02.10.2012)

•Sistem de management de mediu (SR EN ISO 14001:2005 - nr. certificat 2731 - 02.10.2012)

•Sistem de management al sanatații si securitații (OHSAS 18001:2007 - nr. certificat 1765 -

02.10.2012)

•certificate de Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii – SRAC si Organismul 

International de Certificare - IQNet (ISO 9001:2008 - nr. certificat RO-4081 - 02.10.2012, 

ISO 14001:2005 - nr. certificat RO-2731 - 02.10.2012, OHSAS 18001:2007 - nr. certificat 

RO-1765 - 02.10.2012)."








