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                 “Am pus in anul 2007 bazele unui departament de productie, am investit in oameni,  in produse 
si echipamente, avand astazi la dispozitie personal cu inalta calificare si o unitate de productie moderna in 
care pot fi echipate tablouri electrice complexe,  fie se pot efectua diverse servici  sau customizari,  lucru ce 
constituie un real suport pentru clienti. “

    exigentelor actuale     Produsele noastre sunt capabile sa raspunda 
si celor de viitor, in ceea ce priveste alimentarea cu energie electrica a 
locuintelor, spatiilor comerciale sau industriale. 
   Oferim competenta în proiectarea tablourilor de 
automatizare, inclusiv a celor cu automate programabile, pentru 
aplicatii industriale, sau din sectorul tertiar.  

      RTS Electro este importator si distribuitor de echipamente electrice si 
automatizari pentru instalatii electrice de joasa tensiune si medie tensiune inca din 
anul 2002.

           Incepand din anul 2006 am implementat un sistem de management al calitatii 
in conformitate cu standardul international ISO 9001:2000 (ulterior ISO 9001 
:2008), certificate de SGS. 

ź Companie privata: 100%;
ź Cu sediul in Bucuresti;
ź Activam pe pietele din Romania, Bulgaria, Estonia, Olanda si Ungaria, 

cu planuri de extindere in Serbia, Croatia si Moldova;
ź Numar angajati: 15, din care 5 sunt project-based;
ź Domeniul principal de activitate: importul si vanzarea de echipamente 

electrice de joasa si medie tensiune si automatizari si productia de 
panouri de distributie, BMS (Sistem de management al contructiilor), 
panouri de control;

ź Rata de crestere finanaciara a businessului, este peste media din 
industrie;

RTS Electro 
colaboreaza cu producatori 
internationali, consacrati pe 
piata echipamanetelor 
electrice. Printre acestia se 
numara si:
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Acest prim grafic ilustreaza cresterea economica a companiei in 
ansamblu. 
In anul 2015 cifra de afaceri a crescut cu 
peste 15%.
Valorile prezentate reprezinta mii de euro.

In cel de-al doilea grafic,  linia portocalie reprezinta evolutia 
pietei constructiilor,  in perioada 2010-2016.Valorile sunt 
exprimate in zeci de milioane de euro. 

Inca de la inceputul crizei economice, compania noastra a 
mentinut un trend ascendent, situandu-se in general deasupra 
pietei. Acest lucru a fost posibil datorita capacitatii rapide de 
adaptare la conditiile pietei si datorita eforturilor depuse si 
adoptarii unei strategiei eficiente de gestionare a raporturilor 
comerciale.

Productie

ź A inceput in 2008;
ź Am inceput prin a produce panouri de distributie a 

energiei electrice pentru proiecte de mica tensiune; 
ź Am dezvoltat apoi dulapuri BMS si pentru automatizari 

industriale; 
ź In parteneriat cu o companie olandeza, producem 

panouri de automatizare pentru turbine eoliene; 
ź In anul 2014 am pus bazele unui departament dedicat 

serviciilor de mentenanata, lucru ce a avut un real 
succes, rezultand in semnarea de contracte cu Banca 
Nationala a Romaniei, spitalul “Victor Babes” si cu 
American International School din Bucuresti.

Expansiune

ź Am inceput prin a ne concentra eforturile pentru a 
patrunde pe piata din Bulgaria;

ź Am continuat prin a ne extinde in Ungaria, Germania si 
Estonia;  

ź Au urmat pietele din Serbia, Croatia, Muntenegru si 
Moldova; 

ź Diversificarea gamei de produse si servicii vizeaza 
focusarea pe domenii complementare , cum ar fi Facility 
Management.
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Petrom City – RTS Electro

         Petrom City este noul sediu central al celei mai mari companii petroliere din Romania. In cadrul 
acestui proiect am colaborat cu peste150 de firme si companii. Pentru acest proiect compania noastra 
a furnizat panourile BMS pentru cladirea care gazduieste centrul de date si cablajul necesar serverelor. 
Valoarea contributiei RTS Electro se ridica la aproximativ . 245.000 euro

Petrom City Bucuresti

Locatie: Bucuresti
2Suprafata:100.000 de metri

Buget total: 130 mil. euro

Petrom City cuprinde cinci cladiri: 

• doua cladiri administrative ovale, unite, numite acum "Infinity Building“
• o constructie cu forma clasica
• un centru de date
• o centrala electrica de 5 MW 
• o cladire de parcare de 900 de locuri. 

La acestea se adauga un centru de conferinte, propriul centru de training, centru medical, restaurant, 
cafenea, zone de intalniri informale, spatii verzi atat in interiorul cat si in exteriorul cladirilor.
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Marriott Hotel 
Bucuresti, Romania

Hotelul JW Marriott Grand Hotel este unul dintre 
cele mai grandioase si mai luxoase hoteluri din 
Bucuresti. In acest proiect RTS Electro a inlocuit 
vechiul sistem electric BMS cu dulapuri si 
echipamente  de ultima generatie. Valoarea totala 
a proiectului a fost de aproximativ  .38.000 euro

Upground Offices
Bucuresti, Romania

Upground Offices este o cladire de birouri situata in 
nordul Capitalei. In cadrul acestui proiect RTS Electro a 
furnizat echipamentele electrice si panourile electrice 
prevazute si dotate pentru asigura protectie impotriva 
focului.  Valoarea proiectului a fost de  .155.000 euro

American  International School
Bucuresti, Romania

Pentru Scoala Americana, RTS Electro a furnizat integral 
instalatiile electrice si sistemul de management intergrat al 
utilitatilor. Sistemul ce monitorizeaza, controleaza si 
protejeaza toata gama de instalatii are la baza cele mai 
noi si competitive tehnologii din domeniu, furnizate de 
SIEMENS si GENERAL ELECTRIC.
Valoarea totala a proiectului a fost de .75.000 euro

Willbrook Platinum Center
Bucuresti, Romania

Willbrook Platinum Center este un complex pentru 
birouri situat la periferia Bucurestiului. Pentru acest 
proiect RTS Electro a furnizat panouri electrice de interior,  
pentru BMS (Building Management Sistem). 
Valoarea proiectului a fost de  .80.000 euro

Pr
o
ie

ct
e
 R

T
S
 E

le
ct

ro

Pr
o
ie

ct
e
 R

T
S
 E

le
ct

ro

5 6

Banca Nationala a Romaniei
Bucuresti, Romania

RTS Electro a furnizat un sistem dedicat supravegherii 
parametrilor electrici pentru cladirile istorice din Bucuresti, 
cat si pentru sucursalele din tara. Sistemul monitorizeaza, 
controleaza si protejeaza intreg echipamentul electric, 
folosind solutii oferite de partenerul nostru CIRCUTOR.  
Valoarea  proiectului a fost de . 66.000 euro

Carrefour Shopping Mall
Bucuresti, Romania

Carrefour Shopping Mall face parte din lantul de 
hypermarketuri Carrefour si este printre cele mai mari din 
tara noastra. Pentru acest proiect RTS Electro a furnizat 
panourile de distributie pentru zona de galerie. Bugetul 
total al proiectului a fost de  .55,000 euro



Va  multumim pentru
timpul si atentia acordate!
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