ELECON - NOUL MEMBRU AL CENTRULUI ROMÂN AL ENERGIEI

SC Eleconstrucţia ELECON SA Braşov, una dintre principalele companii din domeniul serviciilor
energetice din România este noul membru al Centrului Român al Energiei (CRE). Sfera de activitate a
societăţii include proiectarea, construcţia - montajul, reparaţiile instalaţiilor electrice, fabricarea
produselor pentru echipamente şi instalaţii de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei
electrice pentru domeniul de tensiuni 0.4-400 kV, iluminatul public.
Cu o experienţă de peste 60 de ani în domeniul electric şi aproape 50 de ani în cel de construcţii montaj
ELECON îşi propune să dezvolte constant gama de servicii prestate şi de a găsi nişe noi pentru afacere
prin intermediul cărora să-şi utilizeze cunoştinţele şi dotarea tehnică, menţinând, în acelaşi timp,
loialitatea faţă de partenerii actuali şi creşterea încrederii viitorilor clienti, punând accent pe
perfecţionarea continuă a angajaţilor şi încurajând sentimentul de apartenenţă la organizaţie.
Activităţile principale ale ELECON sunt:





consultanţă şi proiectare, primul pas în determinarea soluţiilor optime pentru client, ţinând cont
de structura instalaţiilor, tendinţele în domeniu, constrângeri şi reglementări
linii electrice aeriene în gama de tensiuni 0,4-400 kV
reţele electrice subterane sau linii electrice în cablu (0,4-110 kV)
posturi de transformare aeriene, în cabine de zid, în cabine metalice sau în anvelopă pentru
alimentarea consumatorilor, instalaţii electrice interioare, inclusiv de alarmare, curenţi
slabi,monitorizare control acces,supraveghere video.

Centrul Român al Energiei urmărește să identifice în mod activ oportunități de colaborare și dezvoltare
pentru membrii săi, atât în România, cât și în afara granițelor țării. Prin intermediul acțiunilor și
discuțiilor facilitate de CRE, atât în țară, cât și la Bruxelles, precum și prin fluxul constant de informaţii cu
privire la noi proiecte și oportunități de afaceri, asociaţia CRE poate susţine activ ELECON în realizarea
obiectivului de dezvoltare a colaborării în vederea accesului la tehnologie și finanțări.
Reprezentatul principal al companiei în asociaţia profesională CRE este Directorul General, dl. Brăduţ
Guţă.
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