
Puncte tari  Puncte slabe  

- dispune de resurse: financiare, umane 

- gama largă de servicii de specialitate și 

conexe 

- personal cu înaltă calificare și licențiat ANRE 

- productivitate crescută = prețuri competitive  

- cadru legislativ adecvat serviciilor ofertate  

- certificări ISO 9001/2015; ISO 14001/2015 ȘI 

OHSAS 18001 

- sistem integrat de management al calității 

- licențe ANRE pentru trader de energie  

- licența ANRE pentru audit energetic complex 

- protejat împotriva acțiunilor concurențiale 

agresive 

- strategie de dezvoltare pe termen mediu și 

lung susținută cu resurse 

- departament de formare, capabil să susțină 

atât cursuri de calificare cât și de 

conștientizare privind dezvoltarea durabilă a 

Municipiului București 

- echipamente și utilaje de ultimă generație 

  

- dependență crescută de unitățile 

subordonate PMB 

- lipsa unei promovări active pe piața Capitalei 

-imagine încă nedefinită datorită noutății 

Companiei 

-dificultăți mari în completarea echipei cu 

personal calificat în specificul activității 

Companiei 

- lipsă de personal direct productiv pentru 

lucrările contractate 

  

Oportunități Amenințări 

-atribuirea directa de lucrări prin utilizarea 

excepțiilor prevăzute în L98/2016 și 

L99/2016 

-obligativitatea de a efectua audituri 

energetice pentru toate unitățile 

Administrației publice 

-posibilitatea de a edifica unități de încărcare 

pentru automobilele electrice în Municipiul 

București,  

-imposibilitatea CMTB de a moderniza 

centralele termice pe care le administrează 

-imposibilitatea CMTB de a participa la 

modernizarea rețelelor de transport ale 

agentului termic în București 

- dezvoltarea zonei metropolitane București 

- programe europene de finanțare a 

investițiilor în domeniul energie 

- liberalizarea pieței de energie 

-expunerea la presiuni și ingerințe politice, în 

structurile decizionale ale CGMB  

-posibilitatea de creștere a concurenței și a 

numărului de companii care prestează servicii 

în domeniu 

- Municipiul București se confruntă cu 

probleme privind calitatea mediului. 

- Municipiul București se poate confrunta cu 

probleme de insuficiență a resurselor 

financiare și poate întârzia plata lucrărilor 

executate 

- schimbări în nevoile și gusturile 

consumatorilor 

- schimbări demografice 

- lipsa unei culturi de mediu a majorității 

locuitorilor Municipiului București 

- lipsa unei strategii actualizate de dezvoltare 

durabilă a Municipiului București 

- lipsa unei legislații actualizate privind energia 

termică și districtele independente energetic 

 


