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LS ELECTRO Cluj-Napoca a luat �inţă în anul 2008 în urma experienţei 
sta�-ului managerial de peste 10 ani în domeniul energetic. Strategia 
adoptată de societatea noastră este aceea de dezvoltare bazată pe 
crearea valorilor pe termen lung, prin aplicarea unei politici de 
preţuri şi tarife �abile adaptate la cerinţele pieţei.

Prin profesionalismul şi pregătirea excepţională a tinerei echipe LS 
ELECTRO, oferim soluţii inovative şi produse de înaltă calitate prin 
tehnologiile şi dotările moderne de care dispunem, având ca obiec-
tive principale satisfacţia clienţilor, consolidarea poziţiei �rmei prin-
tre liderii pe piaţa internă în acest domeniu, creşterea e�cienţei pro-
ductive, perfecţionarea continuă a personalului prin efectuarea de 
cursuri pentru e�cientizarea proceselor importante, respectarea 
termenelor contractuale, îmbunătăţirea şi dezvoltarea relaţiilor cu 
clienţii şi furnizorii noştri.

LS ELECTRO



Din dorinţa de a oferi servicii de un 
înalt nivel calitativ, punem un 
accent deosebit cu responsabilitate 
în ceea ce priveşte implementarea 
sistemului de management al cal-
ităţii, prin îmbunătăţirea continuă a 
acestuia, a protecţiei mediului 
înconjurător, sănătăţii şi securităţii 
muncii prin informarea continuă a 
personalului în ceea ce priveşte leg-
islaţia în vigoare.

În acest sens, ca dovadă a potenţia-
lului şi a elegibilităţii, societatea 
noastră a implementat şi menţine 
un sistem de management integrat.



SERVICII DE PROIECTARE 
ŞI CONSULTANŢĂ PENTRU:

Audituri şi bilanţuri energetice
E�cienţă energetică;
Studii de prefezabilitate, fezabilitate, dezvoltare, piaţă şi prognoză;
Proiecte tehnice de specialitate pentru automatizări industriale, tablouri 
electrice şi produse de serie pentru  sistemul energetic naţional.



Tablouri electrice de forţă şi automatizări;
Produse de serie din metal şi policarbonat omologate ELECTRICA SA:
 Blocuri de măsură şi protecţie în sistem trifazat BMPT;
 Blocuri de măsură şi protecţie în sistem monofazat BMPM;
 Firida principală de distribuţie şi contorizare de palier FDCP;
 Firida principală de distribuţie pentru branşamente FB;
 Tablouri de distribuţie pentru posturi de transformare TDRI;
 Tablouri de distribuţie pentru posturi de transformare aeriene CD;
 Puncte centrale pentru aprinderea iluminatului public PCA;
 Cutii de joncţiune şi selectivitate CJ-CS;
 Tablouri pentru servicii interne de CC şi CA;
 Automatizări SCADA.

PRODUSE



ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD
ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD
ENEL DOBROGEA
ELECTRO ENERGETICA
ACE AUTOMATIVE DEJ
IMSAT SERVICE CLUJ-NAPOCA
MOLL ROMÂNIA
UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA

PORTOFOLIU
REFERINŢE REPREZENTATIVE
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