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Domeniile de activitateDomeniile de activitate

Ÿ încercări de echipamente şi instalaţii electrice

Ÿ proiectare şi executare de instalaţii electrice interioare 
pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene 
şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV

Ÿ proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu 
tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV şi posturi de 
transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 
20 kV

Ÿ execuţie de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 
0,4 kV ÷ 400 kV sau subterane cu tensiuni nominale de 0,4 
kV ÷ 220 kV

Ÿ proiectare şi execuţie de staţii electrice şi de lucrări la 
partea electrică a centralelor

Ÿ execuţie de lucrări de vopsire a elementelor de susţinere a 
reţelelor electrice/defrişare pentru culoarul de trecere al 
liniilor electrice aeriene

Compania Elco Iaşi, înfiinţată în anul 1993, este o societate cu 
capital privat românesc care execută lucrări de construcţii-
montaj în domeniul instalaţiilor electrice.

Compania şi-a extins de-a lungul anilor gama de servicii, iar în 
prezent se implică în proiecte pe scară largă, care au ca 
obiectiv dezvoltarea infrastructurii sistemului energetic la 
nivel local şi naţional.  

Tehnologia tot mai avansată face ca aproape toate obiectele 
care ne înconjoară să funcţioneze pe bază de energie electrică. 
Majoritatea au un rol esenţial în activitatea utilizatorilor 
casnici şi, în special, a celor industriali. Buna funcţionare a 
acestor obiecte şi chiar durata lor de viaţă depind de calitatea 
instalaţiilor generatoare de energie electrică.  

Fiecare lucrare reprezintă o nouă ocazie de a pune în valoare 
experienţa inginerilor noştri, dar şi calitatea, rezistenţa i 
durabilitatea execuţiilor. 

Ne îndeplinim angajamentele faţă de clienţi cu seriozitate şi 
mai ales punctualitate. 

Ne respectăm angajaţii şi le asigurăm cele mai bune condiţii 
pentru a-şi desfăşura activitatea.

Ne raportăm întotdeauna la noile tehnologii şi avem 
echipamentele şi abilităţile necesare pentru a executa cele 
mai rezistente lucrări de instalaţii electrice. 

„Durabilitatea” este cu siguranţă cuvântul care ne defineşte. 
Rezistenţa în timp a lucrărilor demonstrează calitatea 
echipamentelor şi experienţa colectivului de specialişti care se 
implică activ în toate etapele proiectelor aflate în desfăşurare. 

ş

Elco Iaşi vine în întâmpinarea nevoilor actuale ale clienţilor, oferindu-le 
CELE MAI DURABILE REŢELE ŞI INSTALAŢII ELECTRICE! 
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Cu o experienţă îndelungată în domeniu, începând din anul 1993, Elco Iaşi proiectează şi execută 
cele mai durabile reţele şi instalaţii electrice! 

Proiectarea şi execuţia sunt activităţi la fel de importante, de aceea suntem asistaţi în fiecare 
etapă a proiectului de experţi care evaluează şi atestă calitatea serviciilor noastre. Stadiul de 
proiectare este supervizat de verificatori atestaţi MEC, iar execuţia este urmărită pe faze 
determinante de către responsabili tehnici atestaţi MEC şi MLPAT. 

Calitatea instalaţiilor electrice, precum şi proiectarea şi dimensionarea lor corectă, realizată în 
funcţie de caracteristicile fiecărei clădiri, asigură funcţionarea acestora la capacitate maximă, 
fără intermitenţe şi fără întreruperi. 

ÎN PROIECTAREA SI EXECUTIA 
CELOR MAI REZISTENTE LUCRĂRI

SPECIALISTI SPECIALISTI 
ÎN PROIECTAREA SI EXECUTIA 
CELOR MAI REZISTENTE LUCRĂRI

ProiectareProiectare
Ÿ Instalaţii electrice interioare aferente clădirilor civile şi 

industriale

Ÿ Branşamente electrice aeriene şi subterane, monofazate şi 
trifazate

Ÿ Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV 
aeriene sau subterane

Ÿ Posturi de transformare de medie tensiune

Ÿ Reţele electrice de iluminat public aeriene sau subterane

Ÿ Reţele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de 
locuinţe

Ÿ Staţii electrice de transformare

SERVICIISERVICII
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Ÿ Instalaţii electrice interioare aferente clădirilor civile şi industriale

Ÿ Branşamente electrice aeriene şi subterane, monofazate şi trifazate

Ÿ Posturi de transformare de medie tensiune

Ÿ Reţele electrice de iluminat public aeriene sau subterane

Ÿ Reţele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuinţe

Ÿ Reţele electrice aeriene cu tensiuni nominale între 0,4 kV ÷ 400 kV

Ÿ Reţele electrice subterane cu tensiuni nominale între 0,4 kV ÷ 220 kV

Ÿ Instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare)

Ÿ Instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee

Ÿ Instalaţii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal

Ÿ Verificări şi încercări ale echipamentelor aferente reţelelor 
electrice de transport şi distribuţie

Ÿ Execuţie, verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de 
legare la pământ şi de paratrăsnet în reţelele electrice de 
transport al energiei electrice

Ÿ Execuţie lucrări în staţiile de transformare, referitoare la:
- Sisteme de bare
- Transformatoare de putere
- Transformatoare de măsură tensiune/ curent
- Circuite secundare
- Instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee
- Întreruptoare de curent alternativ
- Conductoare neizolate
- Separatoare/separatoare de legare la pământ
- Bobine de reactanţă/Compensatoare
- Baterii staţionare de acumulatori
- Măsurarea rezistenţei de izolaţie şi continuitate circuite
- Verificări şi încercări ale echipamentelor din staţiile electrice
- Instalaţii de aer comprimat
- Instalaţii electrice aferente serviciilor proprii din staţii electrice
- Executare, verificare, măsurare prize de pământ, instalaţii de 

legare la pământ şi de paratrăsnet în staţiile electrice

Ÿ Vopsire stâlpi metalici pentru LEA de 0,4 ÷ 400 kV, vopsire 
elemente metalice existente în staţii electrice şi posturi de 
transformare, precum şi executare, verificare şi reparare a 
prizelor de pământ aferente acestor instalaţii electrice

Ÿ Defrişări culoare ale LEA de 0,4 ÷ 400 kV şi evacuare 
material lemnos rezultat

ExecuţieExecuţieSERVICIISERVICII



TRADITIE
EXPERIENTĂ 
ÎN DOMENIUL LUCRĂRILOR ELECTRICE 

SITRADITIE
EXPERIENTĂ 
ÎN DOMENIUL LUCRĂRILOR ELECTRICE 

SI

Electroconstrucţia Iaşi oferă soluţii profesionale complexe şi 
servicii integrale pentru toate proiectele în care se implică. De 
asemenea, susţine conceptul de prevenire şi efectuează 
evaluări periodice ale lucrărilor pentru a preîntâmpina apariţia 
problemelor de ordin tehnic care ar putea compromite 
alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor. 
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Lucrările executate până în prezent atestă seriozitatea şi 
profesionalismul echipei de specialişti. Elco Iaşi încearcă, prin 
fiecare proiect în care se implică, să stabilească parteneriate 
solide şi durabile cu clienţii săi. 



Lucrări de referinţăLucrări de referinţă

Ÿ Lucrări de modernizare Staţia de transformare 110/20/6 KV 
Comăneşti

Ÿ Staţia 110/6 KV Bularga
Ÿ Instalaţii electrice interioare Iulius Mall Timişoara
Ÿ Instalaţii electrice Iulius Mall Cluj
Ÿ Instalaţii electrice şi alimentare cu energie electrică NOVA 

DACIA Iaşi
Ÿ Alimentare cu energie electrică CAREMIL SA Valea Lupului
Ÿ Alimentare cu energie electrică SC TESTER SRL Iaşi
Ÿ Alimentare cu energie electrică Parc tehnologic TEHNOPOLIS Iaşi 
Ÿ Alimentare cu energie electrică şi instalaţii electrice 

interioare Cămin T 17 - Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi
Ÿ Instalaţii electrice interioare Cămin C4 - Universitatea Al. I. Cuza Iaşi
Ÿ Alimentare cu energie electrică Complex Titu Maiorescu, 

Universitatea Al. I. Cuza Iaşi
Ÿ Alimentare cu energie electrică SHOWROOM şi SERVICE 

DAIMLER CRYSLER Iaşi
Ÿ Alimentare cu energie electrică SHOW ROOM şi SERVICE 

VOLKSWAGEN
Ÿ Alimentare cu energie electrică şi montare grup electrogen staţia FAI
Ÿ Alimentare cu energie electrică Hotel Unirea Iaşi
Ÿ Alimentare cu energie electrică - Instalaţie Nocturnă Stadion 

EMIL ALEXAN DRESCU Iaşi
Ÿ Modernizare celule 20 KV Staţia Paşcani
Ÿ Instalaţie de teleconducere, telesupraveghere şi antiefracţie 

Staţii 110 KV judeţul Iaşi
Ÿ Instalaţii de teleconducere şi telesupraveghere Staţii 110 KV 

judeţul Neamţ
Ÿ Montare de separatoare de 20 KV telecomandate
Ÿ Alimentare cu energie electrică şi instalaţii interioare, 

sanitare, încălzire şi electrice Hotel Dorobanţi, judeţul Iaşi
Ÿ Retrofit celule 20 kV staţia 110/20 kV staţia Negreşti şi staţia 

Ţibăneşti 
Ÿ Retehnologizare celule LEA 110 kV staţia 110/20 kV Negreşti 
Ÿ Retrofit celule 20 kV în staţia 110/20 kV Hîrlău 
Ÿ Alimentare cu energie electrică şi execuţie instalaţii electrice 

Complex PALAS Iaşi 
Ÿ MV Network and Power Substations Works Moldova Nouă 

Windfarm 
Ÿ Lucrări de modernizare în staţia Dalkia Ploieşti.
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GARANTIA 
CELOR MAI DURABILE EXECUTII 

GARANTIA 
CELOR MAI DURABILE EXECUTII 

Infrastructura sistemului energetic are un impact puternic asupra calităţii 
energiei sau distribuţiei de curent electric. Compania Elco Iaşi este alcătuită 
dintr-o echipă de profesionişti cu experienţă în domeniu şi foloseşte 
echipamente moderne pentru a asigura durabilitatea execuţiilor sale. 

Garanţia calităţii serviciilor este oferită, printre altele, de certificările şi 
atestatele noastre. 
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CELOR MAI REZISTENTE LUCRĂRI
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S.C. ELCO S.A.
Str. Manta Roşie nr. 17, Iaşi

Tel: 0332 407 791
        0332 407 792
        0232 257 960 
Fax: 0232 271 480

E-mail: office@elcoiasi.ro

www.elcoiasi.ro




