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East Electric SRL 
Introducere 
 Anul 2020 a reprezentat jubileul celor 30 de ani de la înființarea firmei East Electric SRL, 

domeniul principal de activitate fiind cercetare dezvoltare în alte științe naturale si inginerie.  

Direcțiile principale de cercetare ale companiei sunt: 

- cercetare tehnologică la temă, 

- roboți industriali, 

- cercetare și proiectare utilaje la temă, 

- expertiză și consultanță tehnică pentru domeniile de specialitate ale departamentelor 

- consultanță și asistență tehnică la punerea în funcțiune a diverselor utilaje sau linii de fabricație pentru 

beneficiari din țară sau străinătate. 

 Vom urma în continuare viziunea și misiunea noastră 

respectiv „Orice îmi propun este realizabil” 

si „Succes în performanță si competiție” pentru a urma 

trendul crescător menținut de-a lungul acestor peste 30 

de ani.   
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East Electric SRL 
Investiții în viitor 

 Firma East Electric SRL are o tradiție de peste 15 ani în colaborarea cu instituții 

de învățământ, atât cu unități din învățământul preuniversitar tehnologic si vocațional cât 

și cu universități tehnice. 

Elevii și studenții găsesc în cadrul societății noastre un mediu propice în care pot realiza 

aplicații practice și de asemenea își pot îmbunătăți cunoștințele cu ajutorul formatorilor 

noștri. 

O altă investiție in viitor este parteneriatul prin care susținem Universitatea Politehnica 

București in programe comune de cercetare cu aplicabilitate în industrie. 

 

Bucuresti | aprilie 2021 



East Electric SRL 
Membra CCIB 

 East Electric SRL este membră a Camerei de 

Comerț și Industrie București din anul 1991.  

Din anul 2008 East Electric SRL face parte din 

Colegiul  de Conducere al Camerei de Comerț 

și Industrie București.  

Firma este de 9 ani în funcția de vicepreședinte 

în Colegiul de Conducere CCIB. 
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East Electric SRL 
Topul național al firmelor   

East Electric se află constant 

pe podium la domeniul cercetare-

dezvoltare, atât în Topul firmelor 

din municipiul București, cât și în 

Topul National al Firmelor, topuri 

multicriteriale, ai căror laureați se 

stabilesc conform unei 

metodologii severe și complexe, 

aplicate unitar la nivel național.  
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East Electric SRL 
Colaborare  
  

        Colaborarea cu firma  Bosch Rexroth 

pe piața românească este de peste 25 de 

ani.  

          Începând cu anul 2021 East Electric 

a devenit primul și momentan singurul 

distribuitor autorizat pentru produsele 

Rexroth Bosch în Romania pe toate cele  

4 divizii.  
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East Electric SRL 
Certificate  

ISO 9001:2015 ISO 45001 :2018 ISO 14001 :2015 
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East Electric SRL 
Certificate  
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Vă mulțumim! 
East Electric SRL 

la 30 de ani 
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