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ELECTROALFA, unul din principalii integratori de soluții din domeniul energetic din România a semnat
recent adeziunea la asociaţia profesională Centrul Român al Energiei (CRE), alăturându-se astfel
membrilor CRE. Sfera de activitate a companiei include producția şi furnizarea de echipamente electrice
de medie și joasă tensiune, confecții metalice, servicii de inginerie, lucrări de antreprenoriat în instalații
electrice complexe.
Cu o experienţă de 25 de ani în domeniul energetic, ELECTROALFA reprezintă un brand puternic, fiabil şi
de încredere, fundamentat pe experiența, calificările şi entuziasmul a peste 400 de profesioniști.
Compania deţine 3 fabrici moderne în Botoșani (echipamente electrice, confecţii metalice, posturi de
transformare compacte), un centru de cercetare şi dezvoltare, reprezentanţe de vânzari pe întreg
teritoriul țării şi un birou de proiectare în Republica Moldova.
Strategia companiei se referă la:






Crearea de solutii inteligente de distribuţie a energiei electrice;
Consolidarea unui business puternic pe piaţa echipamentelor electrice şi a confecţiilor metalice;
Afirmarea pe piaţa proiectelor complexe din domeniul energetic, industrial, infrastructură şi al
construcţiilor civile, rezidenţiale şi comerciale;
Dezvoltarea surselor de energie alternativă, respectând natura şi dreptul generaţiilor viitoare de
acces la Resurse;
Promovarea valorilor umane şi susţinerea progresului societăţii prin puterea exemplului.

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
exploratorii 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 ELECTROALFA în
realizarea obiectivului de dezvoltare a colaborării internaționale în vederea accesului la tehnologie și
finanțări.
Reprezentatul principal al companiei în asociația profesională CRE este Preşedintele Consiliului de
Administraţie, Gheorghe Ciubotaru.
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