
 
 

PREZENTAREA COMPANIEI 
 
 
 
VIZIUNE 
 

► Scando Trading va rămâne prima opţiune a clienţilor noştri, ca furnizor de echipamente 

pentru staţii electrice şi de componente pentru transformatoare de putere. 

► Scando Trading va fi consultantul de încredere în proiectare şi asistenţă tehnică pentru 

modernizarea transformatoarelor de putere pe piaţa românească. 

 
 
MISIUNE 
 

Pentru a atinge viziunea, am trasat direcţiile de acţiune: 

► furnizăm materiale şi echipamente inovatoare pentru creşterea performanţei şi siguranţei 

sistemului energetic; 

► păstrăm în portofoliu furnizorii care au demonstrat seriozitate în derularea comenzilor şi 

calitatea produselor livrate; 

► încheiem noi parteneriate cu producători de echipamente energetice performante; 

► instruim continuu inginerii noştri prin training la sediul fiecărui furnizor, pentru a asigura 

clienţilor noştri consultanţa corespunzătoare privind produsele comercializate; 

► sporim satisfacţia clienţilor noştri acordându-le cele mai bune condiţii contractuale; 

► însoţim produsele noastre de următoarele pachete de servicii: 

* consultanţă în alegerea produselor corespunzătoare nevoilor clienţilor; 

* consultanţă şi proiectare; 

* montaj şi punere în funcţiune a echipamentelor; 

* servicii de mentenanţă a echipamentelor în garanţie şi post-garanţie; 

► promovăm imaginea companiei noastre şi a produselor comercializate la toate expoziţiile 

naţionale şi târgurile internaţionale pe domeniul nostru de activitate. 

 
 
ISTORICUL COMPANIEI 
 

Scando Trading Bucureşti, fondată în anul 1991 de către inginerul Marin Stancu, este 

lider naţional în furnizarea de materiale, componente şi echipamente pentru transformatoare 

de putere, instalaţii de tratare online şi offline a uleiului de transformator, instalaţii de 

regenerare a uleiului de transformator şi alte echipamente pentru industria energetică 

românească. 

În acord cu nevoia acută de pe piaţa românească de servicii complete de proiectare 

pentru transformatoarele de putere, în anul 2003, asociaţii companiei Scando Trading au 

înfiinţat Trafo Proiect Bucureşti. Am reuşit astfel asocierea cercetării, proiectării, 

aprovizionării şi distribuţiei, într-un pachet complet la dispoziţia producătorilor români de 

transformatoare de putere şi a atelierelor de reparat transformatoare de putere. 

Din anul 2006, compania a contractat şi a livrat pe piaţa românească primele 

transformatoare de 25 MVA şi 63 MVA montate în staţiile Bucureşti Nord, Pipera, Drumul 

Morarilor, Arcuda şi Joiţa, urmând ca doi ani mai târziu, inginerii celor două companii 

bucureştene să pună în funcţiune transformatoare de 250 şi 400 MVA în staţia Lacu Sărat. 



 

    
 

 

Pe parcursul celor 25 de ani de activitate, compania a strâns în portofoliu numele 

tuturor fabricilor româneşti producătoare de transformatoare, ale companiilor de producere, 

transport şi distribuţie a energiei electrice, precum şi ale atelierelor de reparaţii pentru 

transformatoare de putere. 

 
LINII DE BUSINESS 
 
► Susţinerea producţiei interne si a reparației de transformatoare de putere, prin promovarea 

celor mai noi materiale, componente şi accesorii, precum şi a echipamentelor pentru 

laboratoarele de testare. 

► Modernizarea staţiilor electrice prin furnizarea de componente de transformator, aparataj 

electric de ultimă generaţie (bobine stingere arc fără piese în mişcare, transformatoare de 

măsură combinate, transformatoare de distribuţie în răşină). 

► Consultanţă şi servicii complete de proiectare şi suport tehnic de specialitate în domeniul 

reparaţiei şi a modernizării transformatoarelor din România. 

 
CE NE DIFERENŢIAZĂ : 25 de ani de experienţă şi activitate pe piaţa energiei electrice 

româneşti şi de parteneriate durabile cu furnizori recunoscuţi pe plan internaţional. Scando 

Trading reprezintă pentru clienţii săi mai mult decât un intermediar sau distribuitor. 

Avem experienţa proiectării şi fabricaţiei transformatoarelor de putere. 

Oferim consultanţă tehnică de specialitate. 

Dezvoltăm continuu competenţele specialiştilor noştri prin activităţi de instruire direct la 

sediul producătorilor, pentru a oferi un service eficient pentru echipamentele comercializate. 

Acţionăm cu promptitudine la solicitarea clienţilor noştri prin constatări la faţa locului. 


