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ADF PROD SRL
Compania ADF este unul din principalii producători de tâmplărie din
România având o experiență de 27 ani în domeniul. ADF înglobează
producția completă a ferestrelor și ușilor din PVC sau aluminiu și
producția geamului izolant. Asigurăm servicii de consiliere , transport și
montaj prin rețeaua integrată de showroom-uri proprii și parteneri atât
în România, cât și în Europa.

AEROSTAR SA
Aerostar SA a fost înființată în anul 1953 având ca scop inițial întreținerea
și repararea avioanelor militare din dotarea Forțelor Aeriene Române.
De-a lungul timpului, întreprinderea a cunoscut o continuă dezvoltare atât
pe latura activității de bază din domeniile aeronautice și al echipamentelor
militare, cât și în domeniul produselor destinate piețelor civile. Astfel,
sloganul " Performanță prin Profesionalism" s-a transformat din mesaj de
Marketing în caracteristică definitorie a activităților de zi cu zi pentru întreg
staff-ul companiei.

AMIRAS C&L IMPEX SRL
Firma noastră are experiență în iluminare din
1992, folosește în producția aparatelor de
iluminat tehnologia LED de ultimă generație
asigurând pentru utilizatorul final următoarele:
consum redus al energiei (au până la 60% mai
puțin față de lampile HD).

ATP MOTORS RO SRL
ATP MOTORS este centru autorizat de vânzare
și service, o afacere reprezentativă în special
pentru zona de NV a României. Este parte din
ATP Group și este reprezentantă pentru mai
noile produse ATP Focus.

BALTUR SIB SRL
BALTUR SIB este o companie românească cu capital integral privat
înființată în anul 1998. Îndeplinim rolul de antreprenor general în
domeniul instalațiilor, parcurgând orice lucrare cu profesionalism, de la
faza de proiect până la livrarea la cheie a sa. Suntem specializați în
proiectarea și execuția centralelor și instalațiilor termice, instalațiilor de
utilizare a gazelor, ventilația și AC, apă, canalizare etc. Acestea de mai
sus împreuna cu forța partenerilor externi al căror distribuitori suntem,
ne transformă într-un partener de încredere al proiectelor
dumneavoastră.

CAPITAL CONSULTING EXPERT S.R.L.
Societatea a fost înființată în 2018, cu acționar unic;
Profitul net: 2018 899.785 lei, 2019 3.025.732 lei, 2020 207.356 lei*
* afectată de COVID prin anularea licitațiilor publice.
•
Obiectul principal de activitate este reprezentat de activități imobiliare, însă CCE a luat naștere ca urmare a observării unei
necesități în piața (imobiliară indeosebi) de utilizare / direcționare a fondurilor de investiții individuale sau societare pentru
infuzii de capital sau pentru investiții în societăți insolvente / falimentare sau în active provenind din vânzarea patrimoniilor de
firme falimentare;
Activitatea societății este astfel una de nișă, fără concurență în prezent, și se concretizează pe 2 direcții principale:
1. Mediere a cererii și ofertei din piață pentru:
•
Imobile de toate tipurile aflate în faza de vânzare la licitație, în cadrul unor proceduri legale de executare sau faliment;
•
Identificarea de licitații diverse (imobile, mașini, utilaje, etc) și asistența în participarea la aceste licitații și adjudecarea
bunurilor, inclusiv transferul de proprietate.
2. Identificarea, prezentarea și consultanță financiară și juridică pentru:
•
Achiziționarea de creanțe din cadrul procedurilor de executare și/ sau insolvență / faliment pentru care se identifică
investitori dispuși a le achiziționa și a participa în continuare la proceduri legale;
•
Societăți aflate în reorganizare pentru care există investitori dornici a infuza capital;
•
Asistarea investitorilor până la sfârșitul procedurilor,
•
Rezolvarea tuturor deficiențelor procedurale care pot apărea pe parcursul tranzactiilor,
•
Finalizarea tranzacțiilor prin contracte semnate si transfer de proprietate.

CASADI SRL
Suntem prima Școala particulară pentru șoferi profesioniști autorizată după 1989. Organizăm
cursuri de perfecţionare și pregătire pentru obţinerea de atestate profesionale
pentru șoferi marfă, persoane, taxi, ADR, manageri, consilieri siguranță, profesori, instructori
auto. Concepem și livrăm programe de training de Conducere rațională, preventivă. Consiliem în
transportul rutier.
„Calificarea conducătorilor auto reprezintă un factor de progres determinant pentru siguranța
rutieră dar și pentru competitivitatea întreprinderilor.”

CRUCEA GALBENĂ S.R.L.
Societate comercială înființată în 2018, cu cod CAEN 8810,
aceasta fiind activitatea principală în formare
profesională și calificare la locul de muncă. În 2021 am
deschis în Deva un cabinet de tratamente medicale și
centru de recoltare analize medicale.

DEKAEM CREWING SRL
Selecție și plasare, forță de muncă, în sectorul nautic;
selecție și plasare personal navigant: marinari, timonieri,
capitani. Clienți din Olanda, Belgia, Franța, Elveția. Se
lucrează pentru anul 2022, lansare și în alte domenii, mai
precis, alte locuri de muncă în țări membre U.E.

DEPOZITUL ARHIVELE TRANSILVANIA SRL
''ARHIVATORUL'' este o companie 100% românească fondată cu scopul
de a oferi srvicii arhivistice de cea mai înaltă calitate și cu scopul de a
asigura depozitarea și conservarea arhivelor în cele mai bune și sigure
condiții pentru creatorii și deținătorii de arhive. Arhivatorul permite
digitalizarea dvs. prin oferirea unei soluții complete de arhivare și
management al documentelor.

DORNA MEDICAL SRL
În anul 2021, după 23 de ani de la fondare, Dorna Medical a ajuns cel mai important
furnizor de servicii medicale private din nordul țării. Ne desfășurăm activitatea în cinci
județe: Suceava, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Mureș și, mai nou, Iași. În următorii ani ne
propunem să creăm o rețea medicală și să fim prezenți și în alte zone ale României, iar
dezvoltarea companiei va continua pentru că pacienții au nevoie de un act medical de
calitate, de specialiști pentru care ei să reprezinte o prioritare, de investigații realizate cu
ajutorul unei aparaturi ultraperformante, aliniată standardelor internaționale. Dorna
Medical înseamnă o echipă alcătuită din peste 400 de angajați permanenți și colaboratori
care activează în policlinica, laboratoarele noastre clinice și punctele de recoltare,
precum și în centrele de Radiologie și Imagistică Medicală.

DS SMITH PACKAGING ROMANIA SRL
DS SMITH PACKAGING redefinește ambalajele
pentru o lume în schimbare. Prin strategie și
sustenabilitate, întreprindem toate eforturile
de a sprijini tranziția către economia circulară
pentru clienții și partenerii noștri.

ELDI BRUTARIA SRL
ELDI este brutăria ardelenească cunoscută pentru produse
de panificație gustoase și naturale de calitate premiată.
Fabrica produsă din anul 1996 cu dezvoltare continuă în
spații de producție, magazine de desfacere, număr de
angajați, dar și un accent deosebit în diversificarea gamei
sortimentale-panificație, patiserie, produse congelate.

ELEMO SRL
SC ELEMO SRL, înființată în anul 1994 execută
lucrări de construcții, întreținere și reparații
rețele electrice aeriene de 0,4-400kv, proiectare
instalații electrice 0,4-110kv.

ELMAS SRL
Elmas este o companie cu capital 100% privat românesc, cu peste 30 de ani de
experiență în fabricarea și comercializarea instalațiilor de ridicat și manipulat
(macarale industriale, ascensoare, stivuitoare, structuri metalice, sisteme de
parcare auto și depozitare, utilaje forestiere). Sunt dezvoltate permanent
soluții optime și personalizate pentru aplicații din diferite industrii. 400 de
angajați, 8 locații la nivel național și subsidiare în Moldova, Ungaria, Bulgaria,
Israel, cu facilități de cercetare și dezvoltare, proiectare, producție, service și
divizii de vânzări, fac din ELMAS o companie românească cu o dezvoltare
dinamică în peisajul economic național.

EUROGENETIC SRL
EUROGENETIC este o companie specializată în vânzarea
și distribuția produselor petroliere și servicii de handling
combustibil aviație. A fost înființată în anul 1994 și de-a
lungul timpului a devenit una dintre cele mai importante
din SV României.
Distribuim benzină, motorină, GPL dar avem și stații de
peco sub sigla EUROGENETIC.

ESPERANDZA-COM-IMPEX SRL
Esperandza este de 27 de ani pe piața românească,
fiind o societate implicată în comerț input-uri pentru
activitatea de producție agricolă, servicii de
depozitare cereale, activități de producție agricolă,
comerț cu cereale.

FLEXPRESSO SRL
SC FLEXPRESSO SRL este producătorul și
distribuitorul cafelei ALFREO. Este o firmă cu
capital privat mixt și activează din 2011,
propunându-și să-și aducă o cafea de calitate
pentru fiecare român, la orice preț accesibil.

GAZ EST SA
Cu o experiență de 18 ani în distribuția și furnizarea de gaze naturale,
GAZ EST rămâne un reper regional de performanță printr-un sistem
propriu de distribuție care a ajuns în prezent la 400 km de rețea și prin
portofoliul său de furnizare care reunește aproximativ 35.000 de clienți.
Din 2003 același crez: "pentru siguranța și confortul casei tale".

Golden Fish SRL
Golden Fish este o companie antreprenorială cu capital integral
românesc, care comercializează echipamente, piese de schimb și
consumabile, oferind un portofoliu vast de scule și unelte pentru
casă, fermă, grădină și livadă. Avem în portofoliu de produse:
sisteme de irigație și pompe de stropit.

HATY SRL
HATY SRL este o afacere de familie înființată în
anul 1994. Ne ocupăm cu producția și
prelucrarea lemnului de fag, iar produsele
noastre se găsesc în case, birouri, hoteluri și
alte locații din întreaga lume.

HERAEUS ROMANIA SRL
Heraeus Romania SRL aparține de concernul tehnologic german, Heraeus, care este una
dintre cele mai mari întreprinderi familiale din Germania (în Top 10) cu o cifră de afaceri
de 20,3 miliarde Euro în 2018. Fabrica din Timișoara este prima investiție Heraeus din
Europa de Est. Pentru a câștiga experiența și a forma propriul nucleu de specialiști în
această zonă, s-a început cu un prim proiect de transfer al unei producții existente în
Germania și Franța (materiale pentru industria electronică: pulberi metalice și flux
necesare producției de paste de cositorit, diferite tipuri de adezivi). Al doilea proiect este
plasarea unei tehnologii complet noi pentru Heraeus și existența la scară redusă pe plan
mondial (producție de plăcuțe cu suport ceramic pentru electronica de putere: DCB-Direct
Copper Bonding) și AMB (Active Metal Brazing). Patentele care s-au înregistrat deja pe
aceste linii, arată faptul că părți din ele sunt unice în lume. Proiectele care vor urma, vor fi
tehnologii complet noi, ceea ce face din site-ul Timișoara un site cheie pentru Heraeus în
Europa, a declarat președintele Heraeus Electronics la ultimul site dialog meeting cu
echipa din Timișoara.

INFINITY MANAGEMENT SRL
Societate cu capital privat românesc, Infinity Managemnet SRL își
centrează strategia pe competitivitate și eficiență, astfel încât să fie
valorificate resursele firmei, atât cele tehnice cât și resursele umane.
Pentru noi, profesionalismul, calitatea și seriozitatea nu sunt simple
enunțuri, sunt principiile noastre pe care le dorim la cele mai înalte
cote.

INTERCONST 2005 SRL
Societate comercială care se ocupă de peste 10
ani cu transportul rutier, public, de mărfuri.
Deținem 100 de autoutilitare, bene și walking
floor, containere, autobasculante, prelate.

INTRALINKS SRL
SS&C Intralinks este un furnizor de tehnologie financiară bazat pe cloud pentru piețe
bancare globale, tranzacții și piețe de capital.
Facilităm inițiative strategice precum fuziuni și achiziții, strângerea de capital și
raportarea investitorilor, permițând și securând fluxul de informații.
99% Fortune 1000 au folosit Intralinks de-a lungul timpului și au trecut tranzacții de peste
34.7 trilioane de dolari prin platformele Intralinks.
Intralinks SRL este unul din cele mai mari centre de dezvoltare produs din Intralinks.
Avem peste 60 de specialiști care lucrează la produsele de baza ale companiei.

KINGSPAN SRL
KINGSPAN GROUP este lider mondial în izolații și sisteme de inchideri
pentru clădiri, de înaltă performanță, cu emisii scăzute de dioxid de
carbon. misiunea noastră este să accelerăm construirea unui viitor cu
zero emisii nete, având ca prioritate centrală bunăstarea oamenilor și
a planetei.

KRONEMAG MILLENIUM SRL
KroneMag deține o vastă experiență în realizarea produselor de mobilier
urban, stradal, parc, gradină cât și a stâlpilor de iluminat exterior. Clienții
și partenerii KroneMarg sunt foarte diverși: persoane fizice, firme de
profil, municipalități, Consilii Locale, primării. Calificată, activă și
dinamică, echipa KroneMag vă oferă sprijin în vederea realizării tuturor
cerințelor și proiectelor dumneavoastră.

L'ARTE DONNA CARINA SRL
Saloanele Donna Carina din Iași, situate în Palas Mall, Iulius Mall, promovează și dețin
posibilitatea efectuării oricărui serviciu de înfrumusețare de mai bine de 20 de ani.
Suntem cunoscuți în Iași și întreaga țară pentru serviciile oferite clienților noștri de o
înaltă ținută profesională, fiind prezente produsele de top din domeniu și orice noutate
ce apare pe piața românească, de 6 ani activăm și cu Academia Donna Carina unde se
califică persoane talentate și dornice să practice aceste meserii. În continuare sperăm
să fim printre cei mai buni.

LEASECREDIT CONSULTING SRL
SC LEASECREDIT CONSULTING SRL este o companie ce oferă
soluții financiare integrate asigurând un standard ridicat în
domeniul brokerajului și consultanței financiare, totodată
oferim servicii personalizate în domeniul vânzărilor auto
multibrand din gama premium și nonpremium.

LIVIO-DARIO SRL
SC LIVIO DARIO este o companie cu capital privat fondată în 1998
destinată transportului intern și internațional de călători. Compania
noastră îndeplinește numeroase cerințe ale pieței oferind servicii
specializate în domeniul transportului de persoane. Dezvoltarea
continuă a societăți pe piața transporturilor ne-a determinat să
efectuăm noi investiții prin extinderea în modernizarea permanentă a
parcului auto cu scopul asigurării de confort clienților și protejării
mediului inconjurator.

MAIRON GALATI SA
Procesator și distribuitor de: țevi sudate și
laminate, tablă groasă și subțire laminată la
cald, tablă laminată la rece și zincată, profile și
europrofile, oțel beton și fasonat, oțel carbon.
Oprești o dată și le cumperi pe toate!

MATEI CONF GRUP SRL
MATEI CONF GRUP este unul dintre principalii producători de
echipamente de lucru și protecție din România, cu o experiență de
aproape 2 decenii pe piața de confecții textile. Suntem o companie 100%
românească, în creștere, cu o poziție stabilă pe piață. Punem pe primul
loc responsabilitatea pe care o avem față de angajați și
responsabilitatea față de calitatea impecabilă a echipamentelor de
lucru și protectie pe care le producem.

MICROCOMPUTER SERVICE SA
SC MICROCOMPUTER SERVICE SA
comercializează echipamente de producere și
livrare a oxigenului medicinal către spitale,
precum și sisteme de producere și distribuție a
gazelor și fluidelor medicale.

NET BRINEL SA
De 30 de ani, BRINEL continuă să implementeze soluții informatice și sisteme inovative
pentru beneficiarii săi. Parteneriatele strategice multivendor cu liderii tehnologici
mondiali, precum și competențele certificate ale echipelor proprii, conferă încredere în
proiectele abordate de BRINEL. Rezultatele obținute și experiența dovedită fac din
BRINEL un integrator de top în transformarea digitală a afacerilor. Compania vine în
întâmpinerea clienților cu soluții IT avansate, prin integrarea de aplicații și tehnologie
software, hardware, comunicații și prin personalizarea produselor și serviciilor în
funcție de nevoile fiecăruia păstrându-și identitatea, BRINEL face parte, din anul 2019,
din grupul francez SNEF.

NET DISTRIBUTION SRL
Cu o experiență de 20 de ani NET Distribution s-a
integrat cu succes pe piața românească ducând o
politică de dezvoltare viabilă pe termen mediu și lung
construind o infrastructură economică solidă bazată pe
investiții de capital și dezvoltarea resurselor umane.

NESS PROIECT EUROPE SRL
Antreprenor general înființat în 2010, NESS PROIECT EUROPE oferă servicii
profesionale complete, începând de la proiect (arhitectură, structură,
instalații electrice și sanitare, ventilație). NESS PROIECT EUROPE este
recunoscută pentru calitatea proiectelor, executare, capacitatea de a livra
proiecte complexe la timp și în bugetele agreate, domenii de excelentă:
clădiri logistice, hale industriale, unitati de productie, parcuri fotovoltaice,
rețele apa-caldă, infrastructură rutieră.

NOVUM BUSINESS INVEST SRL
NOVUM INVEST este unul dintre cei mai de succes dezvoltatori
imobiliari din București, cu o experiență de 10 ani pe piața din
România și principalul ajutor pentru cei care sunt în căutarea unui
cămin mult visat. Apartamentele puse la dispoziție de NOVUM INVEST
doresc să îndeplinească toate cerințele unui cămin primitor, modern
și elegant.

OPTIMUM MEDIA DIRECTION PLAN & BUY SRL
Servicii de reprezentare media, parte a
Omnicom Media Group

PET STAR HOLDING S.A.
SC Pet Star Holding SA este cel mai mare producător de preforme PET
de pe piața domestică, din punct de vedere a capacității de producție și
varietate de formate. Compania deține cea mai modernă fabrică de
profil în care sunt utilizate tehnologii de ultimă generație.
Activitatea Pet Star Holding se derulează de peste 20 de ani, iar din 2009
compania își menține poziția ca lider de piață în România.

PRINTMASTERS SRL
SC PRINTMASTERS SRL este o companie olandeză în plină dezvoltare
cu sediul în România, specializată în decorarea și printarea produselor
industriale și articolelor promoționale. PRINTMASTERS este activ pe
piața europeană din 2008 și oferă servicii de personalizare de înaltă
calitate pentru clienții din întreaga Europă.

PSAPET-PROD-COM SRL
Firma înființată în 1996, este o afacere de
familie, având ca obiect principal de activitate:
prelucrări mecanice de mare precizie atât în
domeniul auto cât și în cel de aviație.

POLARIS M.HOLDING SRL
SC POLARIS M. HOLDING SRL - Activitate
salubritarea localităților - Municipiu Constanța,
Municipiul Slobozia, Municipiul Târgu Jiu,
Municipiul Mangalia, oraș Năvodari, Municipiul
Alba Iulia, oraș Berbești Jiu, județ Teleorman,
județ Timiș.

REVICOND CANALTECH SRL
REVICOND CANALTECH SRL - liderul serviciilor no-dig din România:
instalare și poziționare conducte fără săpături (no-dig). Principalele
domenii de activitate: 1. foraj orizontal dirijat; 2. percuție pneumatică;
servicii de reabilitare a conductelor fără săpatură respectiv
videoinspecție și diagnosticare conducte; camasuire cu tub compozit liner, prin cimentare centrifugată/reabilitare.

RMB CASA AUTO TIMIȘOARA SRL
Casa Auto Timișoara este centru autorizat de vânzări și service
pentru mărcile: Mercedes-Benz, Ford, Hyundai și Mitsubishi. Cu o
prezență pe piața locală de peste 24 de ani și cu o structură
organizatorică și servicii aliniate la standarde europene, Casa Auto
Timișoara este unul din cei mai specializați dealeri în comercializare
și service auto din zonă.

SWD OPTICĂ MEDICALĂ SRL
Prin profesionalism și devotament față de clienții care ne trec pragul am reușit să
transformăm Optic SWD într-un nume recunoscut în optica medicală. Personalul
calificat și bine pregătit dar și aparatura ultramodernă cu care este dotat magazinul
nostru de optică medicală oferă clienților servicii personalizate de înaltă calitate care
respectă orice buget. Cei care doresc să apeleze la serviciile de optică ale SWD Optică
medicală trebuie să știe că efectuăm consultații oftalmologice, prescriere de ochelari
prin măsurători computerizate cu autorefractometru, prescriere de lentile de contact,
examinarea fundului de ochi, etc. Comercializăm o gamă largă de rame, ochelari de
soare, etc.

TATA CONSULTANCY SERVICES NETHERLANDS B.V.
AMSTERDAM
Tata Consultancy Services este o companie de servicii IT, consultanță și soluții de afaceri, de peste
50 de ani partenerul celor mai mari companii din lume, însotindu-le in calatoria lor de transformare.
TCS oferă un portofoliu integrat de servicii de consultanță, soluții de afaceri, tehnologie și inginerie.
Acest lucru este livrat prin modelul său unic Independent Agile™, recunoscut ca un reper de
excelență în dezvoltarea de software. Ca parte a grupului TATA, cel mai mare grup de afaceri
multinațional din India, TCS are peste 500.000 dintre cei mai bine instruiți consultanți din lume si
opereaza deja în 46 de țări.
La nivel global, compania a generat venituri consolidate de 22,2 miliarde USD în anul fiscal încheiat
la 31 martie 2021.

TPA CONSULTANTA FISCALA SRL
TPA este una dintre companiile de top de consultanţă fiscală, contabilitate, audit şi
consultanţă juridică în România, Europa Centrală şi de Sud Est.
Cu sediul în Bucureşti şi o filială la Cluj-Napoca, acoperim toate regiunile României.
TPA România are în prezent 10 parteneri şi peste 160 angajati.
TPA Group are în prezent 14 birouri în 6 provincii din Austria şi încă 16 birouri în
regiunile importante ale CEE/SEE în Albania, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă,
Muntenegru, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia şi Slovenia. Grupul TPA
este membru independent al Baker Tilly Europe Alliance și poate astfel să le ofere
clienților săi o rețea mondială de consultanți fiscali, auditori și consultanți în afaceri.

SECURIT FORCE SRL
Securit Force SRL este o societate specializată de pază și protecție, având cod CAEN 8010,
autorizată să funcționeze în baza Licențelor 0303/P si 0196/T - eliberate de către IGPR. Existentă în
piața serviciilor de profil din anul 2000, societatea noastră oferă o gamă variată de servicii, printre
care enumerăm:
- Servicii de pază obiectivelor, bunurilor și valorilor
-Servicii de pază transporturilor de bunuri și valori (însoțire și gardare)
-Servicii de protecție personală specializată (însoțire si gardare persoane)
-Servicii de monitorizare sisteme tehnice de alarmare și intervenție rapidă cu echipaje special
destinate )
-Servicii de proiectare, instalare și modificare a sistemelor tehnice de securitate
-Servicii de întreținere (mentenanță) a sistemelor de securitate
-Servicii de consultanță în domeniul securității private
Prin calitatea serviciilor, prin seriozitate și profesionalism, Securit Force SRL se prezintă ca o
societate stabilă, cu reale intenții de evoluție în domeniul securității.

STEMA GRUP SRL
Societate de construcții si montaj instalații,
înființată în anul 2007.

SYSDOM PROIECTE SRL
SYSDOM PROIECTE SRL este companie specializată în dezvoltarea și
implementarea proiectelor it&c de la a la z. având acoperire națională cu
cei mai buni specialiști în domaniu, activând cu succes din 2007, Sysdom sa diferențiat de restul companiilor de profil prin propunerea responsabilă
a soluțiilor și finalizarea tuturor angajamentelor în proporție de 100%.

UBERUM SRL
SC UBERUM SRL a fost înființată în anul 2007 fiind o societate cu
capital integral privat românesc, este autorizată de către Arhivele
Naționale ale României în prestarea de servicii arhivistice.
Personalul companiei este format din 42 de persoane dintre care
21 au pregătire specifică arhivării documentelor.

VALTRYP SRL
Înfiintată în anul 1995, Valtryp este prima companie din România, cu
capital 100% românesc, ce își desfașoară activitatea în domeniul
automotive, producție volane auto de lux și alte accesorii. În urmă cu un
an, Valtryp a inaugurat o nouă fabrică ultramodernă, creând astfel 400 de
noi locuri de muncă. Seriozitatea, corectitudinea și profesionalismul sunt
principiile care stau la baza prosperității companiei Valtryp.

VEST - ENERGO SA
SC VEST-ENERGO sa este singura companie privată în domeniul pieței de
energie din Bucuresti, care produce în regim de co-generare energie
electrică și termică, combustibilul utilizat fiind gazul natural. centrală
furnizează energie termică locuitorilor din sectorul 6 Bucuresti.
Capacitatea centralei este de 22,96 mwe putere electrică si de 50,729 mwe
putere termică.

VISUAL FAN S.A.
ALLVIEW (simbol bursier ALW) este o companie
cu capital integral românesc care și-a confirmat
statutul de vizionar și pioner atunci când vine
vorba de tehnologie cu un portofoliu de
produse diversificat.

