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ABOUT US
DESPRE NOI

Elektra Invest este o companie de servicii 
electrice, cu sediul în România. Experți în 
totalitatea domeniului de activitate, oferim doar 
cea mai înaltă calitate pentru proiecte de toate 
dimensiunile.

Teatrul Național București, Pasajul Mihai Bravu și 
Promenada Mall sunt doar câteva dintre proiectele 
executate impecabil. Gândim întotdeauna pe 
termen lung. Asta înseamnă că lucrările noastre sunt 
durabile, dar și că lucrăm spre un viitor sustenabil. 
De aceea, o direcție importantă în care am investit 
este energia regenerabilă. 

Dezvoltăm constant pregătirea angajaților noștri, 
punând mereu accentul pe sănătatea și securitatea 
lor. Lucru care se vede în atenția și grija pe care 
o punem în tot ceea ce facem - în planificare și 
execuție, în siguranță și randament.

Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru 
care putem să ne mândrim cu peste 10 ani de 
experiență de proiecte de succes. Și acesta este 
doar începutul.

Elektra Invest is a Romanian based electrical 
services company. Our expertise throughout our 
field ensures the highest quality solutions for 
development projects of all sizes.

The National Theatre of Bucharest, Mihai Bravu 
Passage and Promenada Mall are just a few of 
the projects we executed impeccably. Our policy 
is to think long-term. This not only means our 
work endures, but also that we work towards a 
sustainable future.  That’s why an important field 
we invested in is renewable energy.

We constantly improve the qualifications and 
competence of our staff, always putting their 
health and safety first. This is  easily visible in the 
care and attention that goes into everything we 
do - in planning and execution, in security and 
performance.

These are just some of the reasons why we can 
boast more than 10 years experience of successful 
projects. And counting.

DESPRE NOI
ABOUT US
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CERTIFICĂRI
CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS
CERTIFICĂRI

Sistemul de Management al Calității

Quality Management System
ISO 9001 A E R O Q

9001:2008ISO
Nr. 1986

* C
ERTIFICAT * SISTEM

UL DE MANAGEMENT A
L C

AL
IT
ĂŢ

II 

Sistemul de Management de Mediu

Environment Management System
ISO 14001 A E R O Q

14001:2004ISO
Nr. 542M

* C
ERTIFICAT * SISTEM

UL DE MANAGEMENT D
E 

M
ED

IU
 

Sistemul de Management al Sănătății și Securității 
Ocupaționale

Ocupational Health and Safety Management 
System

ISO 18001 A E R O Q
18001:2008SR OHSAS

Nr. 327S

* CERTIFICAT * SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂŢII ŞI SECUR
ITĂ
ŢII

 OC
UP

AŢ
ION

ALE

Atestare privind asigurarea capacității realizării de 
activități specifice Normativului NEx 01-06

Certification regarding the capacity to perform 
specific activities, according to Norm NEx 01-06

GANEx GANEX

Gr
up

ul 
te

hn
ic

de
 a

te
sta

re

a respectarii cerintelor
Norm

ativului

NEx01-06

Atestate pentru proiectare și executare de lucrări în 
domeniul energetic, de tip: B, C1A, C2B, E2, F

Certifications for the design and execution of 
electrical installations, type: B, C1A, C2B, E2, F

ANRE
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SERVICII
SERVICES

SERVICES
SERVICII

Experiența și competențele noastre ne permit să 
oferim întreaga gamă de servicii electrice, fără a 
face compromisuri. Acest lucru se regăsește în tot 
ceea ce facem: de la intermedierile cu clienții și cu 
furnizorii noștri, la fiecare etapă a fiecărui proiect.

Astfel, de la prima strângere de mână, până la 
final și dincolo de el, echipa Elektra Invest pune 
accentul pe calitate. Proiectul inițial propune cea 
mai eficace soluție. Creată pe baza acestuia, oferta 
respectă în primul rând cerințele beneficiarului. 
Odată aprobată, execuția este realizată meticulos și 
eficient, în conformitate cu standardele de calitate 
și normativele în vigoare. După predare, controlul și 
mentenanța periodică asigură că totul funcționează 
perfect.

Our experience and know-how allow us to offer 
the full range of electrical services, without 
compromising one bit. This applies to everything 
we do: from the relations with our clients and 
suppliers, to every stage of every project, no 
matter how grand.

Thus, from start to finish and beyond, Elektra Invest 
focuses on delivering quality. The initial design 
proposes the most effective solution. Based 
on it, our offer respects first and foremost the 
beneficiary’s requirements, while not disregarding 
our time-tested experience. Once approved, 
execution is carried out meticulously and efficiently, 
in conformity with current quality standards and 
regulations. After commissioning, preventive 
maintenance makes sure operations keep running 
smoothly.
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SERVICII
SERVICES

Proiectare
Design

 › Organizarea și întocmirea documentației 
premergătoare proiectelor: studiu de fezabilitate, 
studiu de soluție, avizare și autorizare.

 › Verificarea documentației: caiet de sarcini, planuri, 
scheme monofilare și specificații tehnice.

 › Instalații electrice de joasă, medie și înaltă 
tensiune: LEA, LES și stații de transformare.

 › Relocarea, protejarea și extinderea rețelelor 
electrice și stațiilor de transformare.

 › Iluminat exterior rutier și arhitectural.

 › Instalații electrice și iluminat interior.

 › Rețele de curenți slabi: telecomunicații, 
telecontrol, detecție incendiu ș.a.

 › Mentenanță preventivă, predictivă și corectivă 
pentru rețele de distribuție, stații și posturi de 
transformare, cu raportare periodică.

 › Service de echipamente și intervenții în caz de 
avarii sau defecțiuni.

 › Evaluarea potențialului de producție a energiei 
electrice regenerabile, și a costurilor și investițiilor.

 › Proiectarea, avizarea și executarea instalațiilor 
electrice și de comunicație și a racordării la SEN.

 › Operare tehnică, dispecerat 24/7, mentenanță și 
service instalații centrale electrice.

 › Preliminary documentation preparation and 
organization: feasibility study, solution study, 
licenses and approvals.

 › Documentation analysis: tender books, plans, 
single-line diagrams and technical specifications.

 › Low, medium and high voltage electrical 
installations: OHL, UGL and transformer stations.

 › Low, medium and high voltage electrical networks 
expansion, relocation and protection.

 › Outdoor, road and architectural lighting.

 › Indoor electrical and lighting installations.

 › Low-current installations: telecommunication, 
remote control, fire detection a.o.

 › Preventive, predictive and corrective maintenance 
for distribution networks, and transformer stations 
and substations, with regular reporting.

 › Electrical equipment repair and maintenance, and 
intervention in case of failures or malfunctions.

 › Evaluation of the renewable energy production 
potential, and of costs and investments.

 › Design, approval and execution for electrical and 
communications installations, and connection to 
the National Grid.

 › Technical operation management, 24/7 
dispatching, maintenance and service for power 
plants.

Execuție
Execution

Energie regenerabilă
Renewable Energy

Mentenanță
Maintenance

Ofertare
Tender

8 9



CUPRINS

Prezentările următoare oferă o privire de ansamblu 
asupra flexibilității noastre. Ne-am menținut 
constant la curent cu tehnologii de ultima oră, astfel 
fiind mereu adaptabili la cerințe schimbătoare.

Dezvoltându-ne permanent,  am creat de fiecare 
dată soluția ideală, indiferent de complexitatea 
lucrării. Fiecare proiect este dovada calității muncii 
noastre.

The following insights offer an overview of our 
flexibility. Constantly implementing cutting-edge 
technology, we have always been able to maintain 
focus and adapt to changing demands.

Permanently developing, we have created the 
ideal solution time and time again, no matter the 
complexity. Every project is a testament to the 
quality of our work.

PORTOFOLIU
PORTFOLIO

PORTFOLIO
PORTOFOLIU
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PORTOFOLIU
PORTFOLIO

Teatrul Național București
Pentru noua clădire a Teatrului Național, am 
implementat alimentarea cu energie electrică.

 › Am elaborat studiul de soluție și proiectul 
tehnic, documentația tehnică pentru autorizația 
de construire și caietul de sarcini.

 › În etapa de execuție, am realizat racordul de 
medie tensiune,

 › Am echipat posturi de transformare 5x2000kVA,

 › Și instalat sistemele electrice de iluminat și forță.

National Theatre of Bucharest
We implemented the electrical power supply 
system, for the National Theatre’s new building.

 › We developed the solution study and the 
technical design, the technical documentation 
for the building permit and the tender book.

 › In the execution phase, we built the medium 
voltage connection,

 › Equipped 5x2000kVA transformer substations,

 › And installed the electric light and power 
systems.

AG: Aedificia Carpați SA12 13





PORTOFOLIU
PORTFOLIO

Pasajul Mihai Bravu
Elektra Invest a contribuit la partea electrică a 
acestui proiect important de infrastructură din 
București.

 › Am realizat devierea rețelelor electrice de 
medie tensiune și a liniei electrice subterane de 
110kV.

 › De asemenea, am dezvoltat sistemele de 
iluminat rutier și arhitectural.

Mihai Bravu Passage Way
Elektra Invest contributed to the electrical part of 
this important infrastructure project in Bucharest.

 › We were in charge of the diversion of medium 
voltage electrical networks and  the 110kV 
underground electrical line.

 › Moreover, we implemented the road and 
architectural street lighting systems.

AG: Astaldi Spa Italia16 17





PORTOFOLIU
PORTFOLIO

Șoseaua Iancului - Pantelimon
Cu ocazia modernizării acestei artere majore a 
capitalei, Elektra Invest a lucrat la reabilitarea 
sistemului de iluminat public.

 › Am implementat un sistem modern, eficient 
şi aliniat la ultimele standarde naționale și 
internaționale.

Iancului - Pantelimon Avenue
For the modernization of one of Bucharest’s large 
arteries, Elektra Invest worked on revamping the 
public lighting system.

 › We implemented a modern and efficient  
system, aligned to the latest national and 
international standards.

AG: Tehnologica Radion 20 21



PORTOFOLIU
PORTFOLIO

Biblioteca Națională a României
Pentru reconstruirea Bibliotecii Naționale, am 
dezvoltat sistemul de alimentare electrică.

 › Inițial, am elaborat studiul de soluție și proiectul 
tehnic, documentația tehnică pentru autorizația 
de construire și caietul de sarcini.

 › Am modernizat celulele de 20kV în stația de 
transformare Mihai Bravu de 110/20kV,

 › Am echipat cu posturi de transformare 
4x1600kVA +  3x1600kVA,

 › Și am realizat racordul de medie tensiune.

National Library of Romania
For the reconstruction of the National Library, we 
developed the electric power supply systems.

 › Initially, we developed the solution study and 
technical design, the technical documentation for 
the building permit and the tender book.

 › We retrofitted the 20kV cells in the 110/20kV 
transformer station in Mihai Bravu,

 › Equipped with 4x1600kVA + 3x1600kVA 
transformer substations,

 › And built the medium voltage connections.

AG: Aedificia Carpați SA22 23





PORTOFOLIU
PORTFOLIO

Sky Tower · Promenada Mall 
Raiffeisen Office Building
 › Elektra Invest a elaborat studiul de soluție și 

proiectul tehnic, documentația tehnică pentru 
autorizația de construire și caietul de sarcini.

 › Execuția a constat în modernizarea celulelor de 
medie tensiune în stația de transformare Pipera și 
în stația Băneasa de 110/20kV,

 › Extinderea barelor de 20 kV în stația Pipera,

 › Realizarea racordului de medie tensiune,

 › Și echiparea cu posturile de transformare 
3x2000kVA + 2x1600kVA și 4x1600kVA + 2x1250kVA

 › Elektra Invest developed the solution study and 
technical design, the technical documentation for 
the building permit and tender book.

 › The execution implied retrofitting the medium 
voltage cells in the Pipera and Băneasa 110/20kV 
transformer stations,

 › Extension of the 20 kV bus bars in Pipera station,

 › Establishing the medium voltage connections,

 › And equipping with the 3x2000kVA + 2x1600kVA, 
and 4x1600kVA + 2x1250kVA transformer 
substations.
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Precis & Campus
Universitatea Politehnica București s-a extins 
prin centrul de cercetare Precis. Pentru acest 
proiect, Elektra Invest a implementat sistemele de 
alimentare cu energie electrică.

 › În etapa inițială, am elaborat proiectul tehnic și 
caietul de sarcini.

 › Implementarea sistemului a însemnat realizarea 
racordului de medie tensiune,

 › Și echiparea cu posturi de transformare 
1600kVA.

The Politehnica University of Bucharest expanded 
through the Precis research center. For this 
project, Elektra Invest implemented the electrical 
power supply system.

 › In the initial stage, we developed the technical 
design and the tender book.

 › Implementing the system meant establishing 
the medium voltage connection,

 › And equipping with 1600kVA transformer 
substations.

AG: Universitatea 
Politehnica București

PORTOFOLIU
PORTFOLIO
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PORTOFOLIU
PORTFOLIO

Policlinica Voluntari
Elektra Invest a fost partenerul pentru instalarea 
tuturor sistemelor electrice de forță și curenți 
slabi, pentru construcția Policlinicii Voluntari.

 › Proiectul a constat în implementarea instalațiilor 
electrice de automatizări,

 › Și a instalațiilor de supraveghere video, de voce 
- date, și pentru controlul accesului.

 › De asemenea, am montat instalația de protecție 
la supratensiuni atmosferice (conform cu 
normativele în vigoare).

Voluntari Polyclinic
Elektra Invest acted as partner for the installation 
of all power and low current systems, for the 
construction of the Voluntari Polyclinic.

 › The project consisted in the implementation of 
electrical automation systems,

 › And of video surveillance, voice & data, and 
access control installations.

 › We also installed surge protection devices 
(according to current norms and regulations).

AG: Real Design Trust30 31



PORTOFOLIU
PORTFOLIO

Autostrada Lugoj - Deva
 › Elektra Invest, ca subantreprenor de specialitate, 

a oferit atât toate serviciile de proiectare și 
asistență tehnică, cât și managementul pentru 
proiectarea, relocarea și protejarea rețelelor de 
utilități.

 › Am implementat branșamentele electrice și 
sistemele de iluminat.

 › Am obținut avizele de racordare pentru utilitățile 
aferente realizării autostrăzii și am instalat utilitățile 
pentru Centrul de Informare și Coordonare a 
Traficulului.

Lugoj - Deva Highway
 › Elektra Invest, as a specialty subcontractor, 

offered all of the design and technical assistance 
services, as well as management for the design, 
relocation and protection of utility networks.

 › We implemented the power connections and 
lighting systems.

 › Moreover, we also obtained the connection 
approvals for all utilities required to build the 
highway and supplied the utilities for the Traffic 
Information and Control Center.

PORTOFOLIU
PORTFOLIO

AG: UMB Spedition32 33



PORTOFOLIU
PORTFOLIO

PORTOFOLIU
PORTFOLIO

Centura Craiova 
Pentru Varianta de Ocolire - Centura Sud Craiova, 
Elektra Invest a oferit soluții pentru rețelele 
electrice și iluminare.

 › Am elaborat proiectele și am implementat  
relocarea și protejarea rețelelor electrice de 
înaltă, medie și joasă tensiune.

 › De asemenea, am relocat rețelele electrice de 
medie tensiune aparținând terților.

 › În final, am instalat sistemul de iluminat public.

Autostrada Sebeș - Turda 
Elektra Invest a participat prin proiectarea 
și execuția alimentării cu energie electrică a 
organizării de șantier.

Craiova Beltway
For the construction of the bypass - Craiova 
South Beltway, Elektra Invest offered solutions for 
electrical networks and lighting.

 › We developed the designs and implemented 
the relocation and protection of high, medium 
and low voltage electrical networks.

 › Moreover, we relocated the medium voltage 
electrical networks belonging to third parties.

 › Finally, we installed the public lighting system.

Sebeș - Turda Highway
Elektra Invest participated by designing and 
implementing the electrical energy supply for the 
construction site.

34 35



PORTOFOLIU
PORTFOLIO

Ansambluri de locuințe
Câteva dintre proiectele de dezvoltare urbană 
pentru care Elektra Invest a executat alimentarea 
cu energie electrică.

Building complexes
These are some of the urban development 
projects for which Elektra Invest implemented the 
electric power supply.

Madrigalului Residence

One Floreasca Lake

Dor Properties

36 37



PORTOFOLIU
PORTFOLIO

Mentenanță și Service 
Echipamente

Equipment Maintenance & 
Service

Green Gate

Raiffeisen Office Building

Sky Tower

Promenada Mall

38 39







PORTOFOLIU
PORTFOLIO

Mentenanță și Service Linii 
Electrice de Înaltă, Medie și 
Joasă Tensiune
 › Efectuăm probe și verificări anuale,

 › Înlocuirea consolelor și lanțurilor izolatoare,

 › Înlocuirea conductoarelor,

 › Și înlocuirea stâlpilor de beton sau metalici.

Maintenance and Service 
for High, Medium and Low 
Voltage Power Lines
 › We perform annual testing and verification,

 › The replacement of consoles and insulation,

 › The replacement of conductors,

 › And the replacement of concrete and metal 
pillars.

44 45



PORTOFOLIU
PORTFOLIO

Energie regenerabilă
Echipa noastră de specialiști crește constant. Prin 
dedicarea lor, am reușit până acum să oferim 
servicii de energie regenerabilă pentru un 
portofoliu de mai mult de 450 MW instalați.

Fiecare lucrare face viitorul posibil.

Renewable Energy
Our team of specialists is constantly growing. 
Through their commitment, we succeeded in 
offering renewable energy services for a portfolio 
of more then 450 installed MW so far.

Every project makes the future possible.

46 47



PORTOFOLIU
PORTFOLIO

 › Antreprenor de inginerie, procurare și 
construcție, administrăm proiectul de la primul 
pas, până la inaugurare.

 › Punem accent pe eficiență pentru a ajunge la 
faza de construcție: evaluarea energiei eoliene 
și solare, obținerea terenului, permisului de 
conectare la rețea și obținerea acordului de 
mediu.

 › Facilitarea autorizației ANRE: autorizație de 
înființare, licența de producător și certificatul de 
conformitate sub ordinul 74/2014.

 › Elaborarea proiectul tehnic pentru toate lucrările 
interne de electricitate și pentru conectarea la 
rețea.

 › Posturi de transformare, puncte de conexiune, 
execuția lucrărilor electrice pentru LEA și 
LES, incluzând terminalele de transformare 
a turbinelor eoliene (nivel 0 și nacelă) și  
măsurătorile cablurilor.

 › Administrarea tehnică pentru optimizarea 
programului activităților de mentenanță și 
pentru minimizarea timpilor de inactivitate; 
intervenții operaționale la fața locului, efectuate 
cu echipe regionale disponibile 24/7.

 › Administrarea Comercială, pe de o parte, 
menține toate autorizările în vigoare după 

 › EPC contractor, we manage the project from 
greenfield to unveiling.

 › All diligence towards the “ready-to-build” 
stage: wind and solar power assessment, 
securing the land, grid connection permits and 
environmental approval.

 › ANRE authorization: setup permit, producer 
license and conformity certificate, under order 
74/2014

 › Technical project design for all internal electrical 
works and grid connection.

 › Substations, connection points, OHL and UGL 
electrical works execution, including wind 
turbine power transformer terminals (ground 
floor and nacelle), with cable measurements.

 › Technical Management to optimize the 
schedule of maintenance activities and 
minimize downtime failure; on-site operational 
interventions performed with regional teams, 
available 24/7.

 › Commercial Management keeps operational 
projects up-to-date with all permits and 
requirements from all authorities. Moreover, 
it maximizes earnings using good power 
forecasts, optimum energy and green 
certificates trading. It can also generate benefits 
from negotiated packages with major industry 
suppliers.
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PORTOFOLIU
PORTFOLIO

cerințele autorităților pentru proiectele 
operaționale. Pe de altă parte, optimizează 
profitul prin produse de tranzacționare a 
energiei și certificatelor verzi, împreună cu o 
prognoză de producție echilibrată. În plus, 
proiectele beneficiază de pachete en-gros deja 
negociate cu furnizorii principali din industrie.

 › Monitorizare SCADA 24/7, de către personal 
specializat, prin dispeceratul autorizat 
Transelectrica.

 › Teste de performanță pentru curbe de sarcină 
active și reactive, răspuns în frecvență, și setările 
convertorului și invertorului; analize pentru 
calitatea energiei; măsurători pentru bare de 
voltaj; timp de răspuns pentru întrerupătoarele 
de circuit, transformatoarele de energie și 
releele de protecție, în conformitate cu legislația 
și specificațiile tehnice ale produsului.

 › Mentenanță preventivă pentru parcuri solare, 
cu servicii personalizate, incluzând: măsurarea 
radiației solare, teste de eficiență ale panourilor 
individuale, spălarea lor și erbicizare.

 › Administrarea parcului este un serviciu all-
inclusive, conceput pentru investitorii financiari. 
Întregul management este coordonat de 
echipele noastre pentru a atinge ținte de 
performanță stabilite de proprietar. Spectrul de 
servicii acoperă toate activitățiile operaționale, 
de la menținerea legăturii cu autoritățiile, la 
tranzacții, administrare tehnică, servicii de 
securitate, dispecerat, și multe altele.

 › 24/7 SCADA monitoring, with specialized 
personnel, under an authorized dispatch center.

 › Performance tests for active and reactive 
power curve, frequency response, converter 
and inverter settings; power quality analyses; 
specific periodical measurements for voltage 
bus-bars, response time for circuit breakers, 
power transformers and relay protections, 
according to legislation and technical product  
specifications.

 › Solar parks preventive maintenance with custom 
services, including: radiation measurements, 
panel efficiency tests, panels washing and grass 
removal.

 › Facility management is an all-inclusive 
service designed for financial investors. All 
management is coordinated by our teams 
to meet specific performance targets set 
by the owner. The array of services cover 
all operational activities, from authorities 
interfacing to trading, technical management, 
security services, dispatching, and more.
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Responsabilitate 
Socială

Elektra Invest este o companie conștientă de 
impactul pe care îl are asupra societății și mediului. 
Este important pentru noi ca urma pe care o lăsăm 
să contribuie la îmbunătățirea lor.

Această viziune este insuflată tuturor angajaților 
noștri. Specialiști de top în domeniul lor, ne 
asigurăm că lucrează după modelul nostru de 
afaceri - cu eficiență, dar mai ales respect pentru 
comunitate, clienți și furnizori, cu care creăm relații 
de durată.

Soluțiile noastre sunt concepute pentru a avea un 
impact benefic asupra societății, dar minim asupra 
mediului. Ne aliniem întotdeauna la standardele 
naționale și internaționale, folosind doar cele mai 
eficiente și rentabile tehnologii. Însă știm că putem 
face mai mult. De aceea investim în proiecte de 
energie verde. Pentru că tot ce facem contează.

Corporate Social 
Responsability

Elektra Invest is a company that is aware of the 
impact it has on society and the environment. It 
is important for us that the mark we leave behind 
contributes to their improvement.

This vision is nurtured in all of our employees. 
Leading specialists in their field, we ensure that they 
work in tune with our business model - efficiently, 
but especially with respect towards the community, 
our clients and suppliers, with whom we establish 
lasting relations.

Our solutions are conceived so as to have a 
positive impact on society, but a minimal one on 
the environment. We always align with national 
and international standards and regulations, 
using only the most efficient and cost-effective 
technologies. But we know we can do more. That’s 
why we invest in green energy projects. Because 
everything we do matters.
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EBC

Subiectul zilei – energia reactiva

• Energia reactivă este un efect fizic al anumitor

componente electrice, de a decala curentul electric de

tensiunea electrică.

• Energia reactivă nu poate fi consumată. Singura

metodă de a scăpa de efectul ei negativ este

compensarea acesteia, prin bobine sau

condensatoare.
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Subiectul zilei – energia reactiva

• Un factor de putere in limite, aproape de ideal (1) ne

conduce catre notiunea de eficienta energetica.

• Gandirea unei instalatii electrice „eficienta energetic”

inca din faza de proiectare, reprezinta costuri viitoare

in exploatare minime, indiferent ca este vorba de

consumatorul final sau de producatorul de energie

electrica, inclusiv operatorul de retea.
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Multumesc!


