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1. Piafla actualæ specificæ domeniului Staflii
Electrice 110-400 kV

Având în vedere situaflia actualæ a echipamentelor øi
instalafliilor care funcflioneazæ în majoritatea stafliilor elec-
trice din sistemul energetic românesc, cu un grad ridicat de
îmbætrânire, se preconizeazæ ca, în urmætorii 5 ani, sæ se
realizeze un numær mare de investiflii pentru reabilitarea øi
modernizarea acestora, pentru menflinerea sistemului de
transport øi distibuflie la parametrii optimi de funcflionare øi
pentru alinierea acestuia la standardele impuse de Uniunea
Europeanæ, în special prin afilierea Transelectrica la UCTE
(Uniunea pentru Coordonarea Transportului de
Electricitate) øi ETSO (Asociaflia Europeanæ a Operatorilor
de Transport øi de Sistem).

De asemenea, flinând cont øi de dezvoltarea rapidæ a
sectorului privat în industrie, se poate estima o creøtere
semnificativæ a cererii de construcflii noi de staflii electrice de
transformare, care sæ alimenteze parcurile industriale øi
fabricile cu un consum important de energie.

Astfel, putem afirma cu încredere cæ, în prezent øi cel
puflin în viitorul apropiat, acest segment de piaflæ are nevoie
øi va avea nevoie (mai mult ca oricând) de firme care oferæ
servicii øi soluflii moderne, firme cu capacitate tehnicæ øi
economicæ sæ execute øi chiar sæ suflinæ investiflii de anver-
guræ în acest sector al energeticii.

2. Tendinfle în domeniu

Dezvoltarea sistemului energetic, precum øi alinierea la
standardele europene impune realizarea de modernizæri
pentru eficientizarea gestionærii transportului øi distribufliei
energiei electrice, pentru controlul øi comanda sistemelor
electro-energetice în variante cât mai automatizate, con-
trolate de calculator, centralizat, pe nivele ierarhice, astfel
încât un operator uman de sistem sæ poatæ avea la un dispe-
cerat toate informafliile necesere luærii unei decizii pentru
realizarea unei manevre øi posibilitatea efectuærii acestei ma-
nevre în timp real, de la distanflæ, cu confirmarea realizærii
sigure øi ferme a acesteia øi færæ ajutorul altor persoane
aflate în apropierea instalafliilor care se acflioneazæ. Acest
lucru necesitæ ca, atât echipamentele primare (de forflæ), cât
øi instalafliile de circuite secundare, care realizeazæ protecflia,
comanda, controlul øi automatizarea instalafliilor aferente
unei staflii electrice de transformare, sæ fie capabile sæ func-
flioneze corect øi în siguranflæ, în condifliile øi duratele de
timp cerute. Majoritatea echipamentelor aflate în prezent în
funcfliune în sistemul energetic românesc sunt de generaflii
mai vechi, care nu permit telecomanda acestora øi integrarea
în sisteme centralizate de conducere øi care, pentru imple-
mentarea unor sisteme SCADA, ar necesita în general înlo-
cuirea lor cu echipamente moderne. De asemenea, în prac-
ticæ existæ multe situaflii în care porfliuni de instalaflii sunt
deja modernizate cu un anumit tip de echipamente sau cu
mai multe tipuri de echipamente, realizate de producætori
diferifli øi se impune continuarea modernizærii instalafliilor
vechi øi, în final, integrarea tuturor echipamentelor într-un
sistem unic de conducere øi teleconducere – fapt ce impune
o mare flexibilitate øi deschidere din partea echipamenelor
de integrare øi din partea sistemului de conducere/telecon-
ducere.

3. Servicii øi soluflii oferite de EnergoBit

Fiind printre primele companii cu capital integral privat
care au luat fiinflæ imediat dupæ revoluflie la noi în flaræ,
Grupul de firme EnergoBit a øtiut sæ urmæreascæ încæ de la
început dezvoltarea pieflei româneøti øi sæ vinæ de fiecare
datæ în sprijinul acesteia cu solufliile cele mai apropiate
cerinflelor øi, totodatæ, a øtiut sæ acumuleze experienflæ în
toate sectoarele domeniului electro-energetic, astfel încât în
prezent sæ fie capabilæ sæ dezvolte lucræri complexe øi com-
plete (la cheie) – inclusiv în construcflia øi modernizarea de
staflii electrice de transformare. Pe acest segment de piaflæ s-a
reuøit, datoritæ în special profesionalismului patronatului
(care a înfleles sæ acorde tot sprijinul necesar dezvoltærii
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acestui segment) øi a personalului
angajat,  într-un termen relativ scurt,
sæ se realizeze un numær semnificativ
de lucræri de staflii electrice, credem noi
cu rezultate foarte bune, flinând cont
de recomandærile primite din partea
clienflilor noøtri. De asemenea, cunoaø-
terea instalafliilor øi echipamentelor
aflate în exploatare care urmau sæ fie
modificate sau schimbate, pe de-o
parte, øi pe de-altæ parte, studierea
echipamentelor de ultimæ generaflie de
import øi strânsa colaborare cu prin-
cipalii producætori øi furnizori de echi-
pamente øi sisteme electro-energetice a
condus de fiecare datæ la obflinerea fle-
xibilitæflii necesare în alegerea solufliilor
optime, solufliilor celor mai apropiate
de cerinflele clientului. Ca integrator de
echipamente øi subsisteme sau sisteme
de import, producflie autohtonæ sau
producflie proprie EnergoBit, conside-
ræm cæ avem un avantaj deosebit prin
libertatea øi deschiderea în aplicarea
unor soluflii care sæ înglobeze tehnolo-
gie performantæ la prefluri competitive. 

PPrrooiieeccttaarree

În prezent, avem capacitate sæ rea-
lizæm o gamæ completæ de documen-
taflii tehnice øi proiecte cum ar fi: studii
de prefezabilitate SPF, studii de feza-
bilitate SF, proiecte tehnice PT, detalii
de execuflie DDE, documentaflii AS
BUILT, având toate autorizafliile nece-
sare în acest sens øi avantajul posibili-
tæflii realizærii doumentafliilor tehnice
pentru orice tip de instalaflie øi echipa-
mente în diverse variante, în funcflie de
producætorul acestora – cu eviden-

flierea plusurilor øi minusurilor fiecærei
variante.

LLiivvrraarree ddee eecchhiippaammeennttee øøii//ssaauu
ssuubbaannssaammbbllee ddee sscchhiimmbb

În funcflie de solicitærile clientului,
se pot propune mai multe tipuri de
echipamente sau livra exact echipamen-
tele dorite de acesta. Având în cadrul
firmei EnergoBit o organizare pe

departamente care se ocupæ fiecare de
un anumit produs/serviciu sau gamæ de
produse/gamæ de servicii, avem avan-
tajul ca la Departamentul Staflii
Electrice sæ putem integra produsele øi
serviciile cele mai potrivite situafliei res-
pective, cu ajutorul personalului cali-
ficat øi al specialiøtilor prezenfli în cadrul
fiecærui departament în parte. Pentru
anumite echipamente øi soluflii oferite în
cadrul departamentelor specializate s-
au prezentat recent în nr. 2 øi nr. 3 din
2006 al Revistei ELECTRICIANUL
sistemul SCADA de producflie
TELVENT øi Relee de Protecflie SEL. 

LLuuccrræærrii ddee ccoonnssttrruuccflfliiii--mmoonnttaajj

Realizæm lucræri de construcflii-
montaj cu personal propriu calificat øi,
pentru lucræri care depæøesc capacitæflile
noastre de personal sau pentru anumite
lucræri specifice, subcontractæm firme
specializate în domeniul respectiv.
Avem avantajul øi flexibilitatea, ca,
într-un termen foarte scurt, sæ putem
subcontracta firme de profil pentru
suplimentæri de personal, în cazurile în
care se impune urgentarea unor lucræri.
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LLuuccrræærrii ddee ppuunneerree îînn ffuunnccflfliiuunnee

Efectuæm lucræri de PIF (inclusiv probe øi verificæri) atât
la instalafliile montate de noi, cât øi la alte instalaflii la care
suntem solicitafli.

CCoonnssuullttaannflflææ øøii aassiisstteennflflææ tteehhnniiccææ

EnergoBit are capacitatea de a oferi servicii de
consultanflæ øi asistenflæ tehnicæ pentru orice parte a unei lu-
cræri de investiflii în domeniul staflii electrice (pentru partea
de management de proiect, pentru partea de proiectare,
pentru partea de execuflie, pentru partea de punere în
funcfliune øi pentru partea de exploatare – dacæ e cazul).

ØØccoollaarriizzaarree ppeerrssoonnaall bbeenneeffiicciiaarr

Pentru toate echipamentele livrate øi instalafliile excutate
se pot realiza, la cerere, øcolarizæri pentru personalul de
exploatare, de întreflinere, respectiv de conducere a
instalafliilor electrice.

MMaannaaggeemmeenntt ddee PPrrooiieecctt

Pe baza unui contract de management se poate desemna
din partea EnergoBit un manager de proiect sau o echipæ de
manageri, care sæ preia conducerea proiectului respectiv øi
sæ coordoneze execuflia acestuia în condifliile øi criteriile de
performanflæ impuse de contractul de management.
Personalul angajat la EnergoBit, în calitate de Manageri de
Proiect, este instruit în cadrul firmei pentru desfæøurarea
activitæflilor specifice øi, de asemenea, este instruit periodic
în cadrul unor cursuri de perfecflionare/certificare. În pre-
zent, un numær de 4 persoane urmeazæ cursurile CODECS
pentru Manager de Proiect.

AAnnttrreeppeennoorriiaatt ggeenneerraall îînn ddoommeenniiuull eelleeccttrrooeenneerrggeettiicc,,
sseerrvviicciiii øøii ssoolluuflfliiii ccoommpplleettee ppeennttrruu ccoonnssttrruuccflfliiii//
mmooddeerrnniizzæærrii ddee ssttaaflfliiii eelleeccttrriiccee

EnergoBit are capacitatea tehnico-economicæ de a realiza
„la cheie" lucræri de staflii electrice pânæ la 400 kV, cu or-
ganizarea activitæflilor departamentului pe proiecte, având
desemnafli la fiecare proiect cel puflin câte un Manager de
Proiect, care coordoneazæ øi conduce toate activitæflile
necesare realizærii proiectului respectiv. Reprezintæ un mod
eficient de organizare a activitæflilor, datoritæ controlului
permanent la nivel de investiflie privind termenele de rea-
lizare, modul de implementare a proiectului, precum øi
costurile øi beneficiile fiecærei lucræri în parte.

În finalul celor prezentate, se poate refline capacitatea
tehnicæ øi economicæ, personalul calificat øi deschiderea spre
soluflii complete, moderne øi flexibile pe care EnergoBit le
poate asigura în vederea executærii øi implementærii de
proiecte de investiflii pe domeniul staflii electrice de trans-
formare, indiferent de stadiul acestor investiflii (investiflii noi –
de la zero, modernizæri, reabilitæri, etc.).
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