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Servicii oferite de Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. 

Compania Municipală Energetica Servicii a luat naștere dintr-o necesitate majoră și anume: Necesitatea 

de a asigura o calitate ridicată a serviciilor energetice și de eficientizare a consumurilor de energie în Municipiul 

București. 

În acest context, Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. urmărește oferirea de servicii de 

calitate, cu forța de muncă specializată în domeniu și la un raport just cost / eficiență. 

 

Servicii specializate oferite de Companie: 

➢ Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București; 

➢ Mentenanță tehnică (preventivă, predictivă și corectivă) a sistemelor, echipamentelor și instalațiilor 

clădirilor: HVAC, electrice, sanitare, in sistem Facility Management; 

➢ Consultanță, proiectare și execuție sisteme și instalații HVAC, electrice, termice și sanitare; 

➢ Prestări servicii cu electricieni autorizați ANRE: proiectare și execuție soluții alimentare cu grupuri 

electrogeneratoare, instalații de joasa tensiune, înlocuire instalații, înlocuire tablouri electrice, instalare 

contoare de energie electrica monofazice/trifazice, proiectare și execuție sisteme de alimentare cu energie 

electrica din surse alternative; 

➢ Revizii tehnice periodice pentru centralele termice, inclusiv cele de apartament, module termice, montaj, 

reparații și înlocuiri; 

➢ Verificări PRAM și elaborare buletine de încărcare prize pământ - serviciu tehnic obligatoriu prin lege; 

➢ Audit energetic complex (termo și electro-energetic) și audit energetic în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 372/2005, republicată privind performanța energetică a clădirilor; 

➢ Servicii de consultanță privind utilizarea eficientă a energiei (tip ESCO) și managementul energetic; 

➢ Pregătirea profesională de specialitate pentru ridicarea nivelului profesional al lucrărilor din orice unitate din 

subordinea Municipalității; 

➢ Acordarea de asistență tehnică de specialitate, consultanță în afaceri și management precum și alte activități 

profesionale legate de dezvoltarea energetica a Capitalei; 
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