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MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII 
AL REPUBLICII MOLDOVA

Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 
MD-2033, mun. Chișinău, Republica Moldova
Тel.: +373 22 250 500
Tel.: +373 22 250 535
Fax: +373 22 23 40 64
E-mail: mineconcom@mec.gov.md

SUPORT OFICIAL PARTENER EXPOZIȚIE

Ministerul Economiei și Infrastructurii este organul central de 
specialitate al administrației publice care asigură realizarea 
politicii guvernamentale în domeniul energeticii. 
Ministerul are misiunea de a analiza situația și problemele în 
domeniul energeticii, de a elabora politici publice eficiente, 
de a monitoriza calitatea politicilor și actelor normative și de 
a propune intervenții justificate ale statului care urmează să 
ofere soluții eficiente în domeniul energeticii, asigurând cel 
mai bun raport dintre rezultatele scontate și costurile preco-
nizate. 

The Ministry of Economy and Infrastructure is the central spe-
cialized authority of the public administration that ensures 
the implementation of government policy in the energy sec-
tor.
 The Ministry has the mission to analyze the situation and 
problems energy sector, to elaborate effective public poli-
cies, to monitor the quality of policies and normative acts, 
and to propose justified state interventions to provide effi-
cient solutions in the energy sector, ensuring the best ratio 
of expected results to expected costs.

AGENŢIA PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

str. Alecu Russo, 1, bloc A1, et.10 
MD-2068 Chişinău, Republica Moldova 

Tel. : +373 22/ 499-444 
Fax : +373 22/ 311-001 

GSM : +373 60/ 900-700 
E-mail: office@aee.md; info@aee.md 

URL : www.aee.md

Agenţia pentru Eficienţă Energetică are misiunea de a supra-
veghea evoluţia situaţiei în domeniul eficienţei energetice și 
surselor de energie regenerabilă, de a asigura pregătirea și 
prezentarea sintezelor programelor, evaluarea proiectelor 
investiţionale în domeniu, elaborarea proiectelor de acte 
normative, precum și crearea unei baze informaţionale în do-
meniile sale de activitate.

The Agency for Energy Efficiency has the mission to monitor 
developments in the fields of energy efficiency and renewa-
ble energy sources, to ensure the preparation and submis-
sion of summaries of programs, evaluation of investment 
projects in the field, drafting of legislation and creation of an 
information base in related fields.
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ALIVALDA S.R.L.

str. Alecu Russo 57/2
Chișinău, Republica Moldova
Tel. +373 22 84 66 84
Fax: +373 22 600 566
GSM: +373 79 59 63 96
e-mail: dalia81@mail.ru;  info@santehmaster.md
URL: soffio.md

Compania SANTEHMASTER acordă servicii operative și ca-
litative de deservire a rețelelor de apeduct, canalizare, a sis-
temelor de încălzire, ventilare, condiționare, sistemelor foto-
voltaice, a unităților sanitare. 
Vă invităm să faceți cunostință cu sistemul de încălzire de ul-
timă generație - Panourile radiante de căldură SOFFIO, cu  
30 ani garanție:  nu necesită instalatori autorizați, poate fi 
conectat la orice sursă de incălzire, cazan pe gaz, cazan pe 
combustibil solid, pompă de căldură etc., nu usucă aerul, nu 
ridică praf, dispare fenomenul convecției, lasa posibilități ne-
limitate în aranjarea interiorului, economii până la 30% față 
de încălzirea tradițională, o soluție inteligentă pentru confor-
tul dorit în casele dumneavoastră.

SANTEHMASTER provides services for water, sewage, heat-
ing, ventilation, conditioning, photovoltaic, and sanitary sys-
tems. We invite you to familiarize yourself with the state-of-
the-art heating system Soffio Radiant Heat Panels ( 30 years 
warranty):
- Does not require professional plumbers
- Can be connected to any heating source, gas boiler, solid 
fuel boiler, heat pump etc.
- Does not dry the air, does not lift dust, the phenomenon of 
convection disappears
- Offers unlimited possibilities for arranging the interior
- Saves up to 30% compared to traditional heating
- A smart solution for the comfort of your home.

BITAHON COMPANY S.R.L.

str. Calea Orheiului 103, of. 6
MD 2020 Chișinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 880 671
fax: +373 22 602 901

GSM: +373 78 444 446
e-mail: office@bitahon.md

Bitahon Company oferă servicii complete în domeniul insta-
lațiilor de securitate de orice tip: Sisteme antiincendiu, sis-
tem de stingere a incendiului; Sisteme antiefracție, butoane 
de panică; Sisteme interfonie și comunicații;  Sisteme de 
control și gestionarea accesului; Sisteme de supraveghe-
re video (analog/ IP/ HD/ Hybrid); Sisteme de curenti slabi 
LAN/WAN/TEL; Sisteme de securitate cu ceață PROTECT.

Serviciile „la cheie”:  Consultanță pentru alegerea echipa-
mentelor și a configurațiilor necesare;  Proiectare; Furnizare 
de echipamente, accesorii și materiale; Montrea și punerea 
în funcțiune; Service în perioada de garanție și post-garanție.

Bitahon Company offers complete services in the field of se-
curity installations of any kind: Fire-fighting systems, fire-ex-
tinguishing systems; Anti-burglary, panic buttons;  Intercom 
and communication systems; Access control and access con-
trol systems; Video surveillance systems (analog / IP / HD / 
Hybrid); Low current systems LAN / WAN / TEL;   PROTECT 
Fog Safety Systems.

Turnkey services: Consultancy in choosing the necessary 
equipment and configurations; Design; Supply of equip-
ment, accessories and materials; Mounting and commission-
ing; Service during warranty and post-warranty periods.
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CAMIN.MD 

bd. Grigore Vieru 19,
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 62 01 01 01
URL: www.camin.md
e-mail: www.camin.md@gmail.com

Compania Camin.md vă oferă o gamă largă de focare elec-
trice de ultimă generație și încadrări pentru ecestea. Astăzi, 
Camin.md ocupă poziția de lider în domeniu. Compania 
noastră activează pe piață de mai bine de noua ani și în acest 
timp a evoluat de la un mic furnizor la primul producător 
moldovenesc. Gama largă de produse satisface gusturile 
celor mai exigenți clienți și se potrivesc tuturor interioarelor, 
de la cel mai simplu la cel mai rafinat. Camin.md garantează 
calitatea și fiabilitatea produselor sale, făcându-vă viața con-
fortabilă.

CAMIN.md offers a wide range of electric fireplaces of the 
latest generation and framings for them. Today Саmin.md is 
confidently taking the leading position in this specific mar-
ket. During more than nine years, our company has evolved 
from a small supplier to the first Moldovan manufacturer. The 
wide range of our products will satisfy the most demanding 
taste of the most sophisticated customer and will harmoni-
ously fit into both the simplest and the most refined interior. 
Camin.md guarantees quality and reliability, making your life 
comfortable and cozy.

CANDLE GROUP UKRAINE LTD.

Украина, Львовская обл.,
 г. Львов, ул. Шевченко, д.317

tel.: +380 505 84 56 85
URL: www.candle-group.com.ua

e-mail: iTechnik@gmail.com

Compania CANDLE GROUP UKRAINE a fost fondată în 2014, 
iar astăzi este unul dintre cei mai importanți producători de 
cazane pe combustibil solid pe teritoriul Ucrainei. Gama de 
produse cuprinde mai mult de 30 de modele de cazane pe 
combustibil solid, incluzând cazane pentru ardere îndelun-
gată, ardere tradițională și cazane pe peleți și rumeguș.
Calitatea produselor companiei CANDLE GROUP UKRAINE 
este confirmată de certificatele de conformitate cu directive-
le și regulamentele UE.

CANDLE GROUP UKRAINE was founded in 2014, and to-
day it is one of the most important manufacturers of solid 
fuel boilers on the territory of Ukraine. The product range 
includes more than 30 models of solid fuel boilers, including 
long-life combustion boilers, traditional combustion boilers 
and boilers on pellets and sawdust.
The quality of CANDLE GROUP UKRAINE products is con-
firmed by certificates of compliance with EU directives and 
regulations.

КЭНДЛ ГРУПП УКРАИНА ООО
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CEGOLTAR S.R.L.

str. Petru Rareș 43/1 (oficiu)
str. Petricani 21 (magazin)
Chișinau, Republica Moldova 
Tel.: +373 22 31-75-02
fax: +373 22 27-35-82
e-mail: cegoltar@inbox.ru
URL: www.cegoltar.md

Cabluri, fire electrice, aparataje și tablouri electrice, trans-
formatoare de putere, gamă completă de lighting, toate în 
același loc, într-un showroom profesionist. Compania CE-
GOLTAR operează cu succes pe piața de cabluri din 2001, fi-
ind reprezentantul oficial al uzinei ЮЖКАБЕЛЬ în Republica 
Moldova și România.  Toate produsele noastre au certificate 
de calitate, prețurile sunt cele mai bune, pentru că suntem 
distribuitori ai unor producători de mărci cunoscute din do-
meniul iluminatului. Soluțiile noastre sunt optime, deoarece 
ne ascultăm clienții. 

Cables, electrical wires, electrical appliances, electrical 
transformers, power transformers, complete range of light-
ing, all in the same place, in a professional showroom. CE-
GOLTAR company has been operating successfully on the 
cable market since 2001, as the official representative of the 
ЮЖКАБЕЛЬ (Yujkabel plant in the Republic of Moldova and 
Romania. All our products have quality certificates, and pric-
es are the best, because we are distributors of some well-
known lighting brands. Our solutions are optimal because 
we are close to our customers.

COMBUSERVICE S.R.L.

str-la Studenților 19/1, of. 92
tel./fax 022-315-275

GSM: +373 69 81 999 5 
URL: www.combuservice.promo.md 

e-mail: combuservice@mail.ru
e-mail: viritacom@mail.ru

Activitatea principală a companiei - proiectarea, construcția, 
repararea și deservirea stațiilor de alimentare, instalarea con-
ductelor de gaz și a cazanelor. Înlocuirea conductelor, rezer-
voarelor, dozatoarelor, instalarea de POS-terminale. COM-
BUSERVICE este antrenată în dotarea bazelor de produse 
petroliere cu echipamente metrologice avansate, repararea 
și întreținerea rezervoarelor. Servicii de detectare a defecte-
lor și de diagnosticare. Firma COMBUSERVICE livrează toa-
te echipamentele, le montează, pregătește documentația, 
însoțește, deservește, supraveghează tehnica livrată. Speci-
alizarea îngustă a companiei presupune calificare înaltă și 
responsabilitate.

The company specializes in design, construction, repair and 
maintenance of gas stations, installation of gas pipelines 
and boiler houses. Replacement of pipelines, tanks, fuel 
dispensers, installation of POS-terminals. COMBUSERVICE 
is also active in outfitting oil depots with the most modern 
metrological equipment, repair and maintenance of tanks. 
Services in defects’ identification and diagnostics. COM-
BUSERVICE supplies and mounts equipment, prepares the 
documentation, accompanies and maintains, ensures the su-
pervision of delivered equipment. The narrow specialization 
of the company means a high professional qualification and 
responsibility.
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COMPASS S.R.L.

str. Petricani 5/1
MD-2059 Chișinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 53-95-41; 53-95-42
Fax : +373 22/92-03-31
E-mail : info@compass.co.md
URL: www.ABCD.md; www.AMPER.md

SISTEME FOTOVOLTAICE: panouri fotovoltaice, invertoare, 
boilere fotovoltaice, optimizatoare de consum, sisteme fixare 
din aluminiu, cabluri PV și conectori, acumulatori.
ÎNCĂLZIRE PRIN CABLU: încălzire în pardoseală, degivrare - 
topirea gheții și zăpezii, cabluri prevenire îngheț, cabluri pro-
tecție conducte, termoregulatoare.
INSTALAȚII ELECTRICE: Relee de timp, putere, contactori, 
monitorizare, siguranțe.
Licență – A MMII №037670 din 25.07.2006

PHOTOVOLTAIC SYSTEMS: PV solar panels, inverters, alumi-
num fasteners, PV cables and connectors, batteries.
CABLE HEATING: cable heating systems, ice and snow melt-
ing systems, pipe heating cables, temperature controllers. 
ELECTRICAL INSTALLATIONS: time relays, power, contac-
tors, monitoring, fuses.
License - A MMII №037670 from 25.07.2006

COMTERMOIMPEX S.R.L.

Tel.: +373 22 404 204 
Fax: +373 22 404 204 

GSM: +373 69 140 202 
e-mail: office@teploimport.md 

URL: http://www.teploimport.md/

COMTERMOIMPEX  - companie de inginerie care oferă o 
gamă completă de servicii, de la furnizarea echipamentelor 
până la instalare “la cheie” a sistemelor de încălzire, aprovizio-
nare cu apă, canalizare, ventilare și aer condiţionat.

COMTERMOIMPEX is an engineering company, providing a 
full range of services: from equipment delivery to turnkey in-
stallation of heating, water supply, sanitation, ventilation and 
air conditioning systems.



24 25

www.moldenergy.moldexpo.md www.moldenergy.moldexpo.md

M
O

LD
E

N
E

R
G

Y 
20

18

M
O

LD
E

N
E

R
G

Y 
20

18

CONSULTECH INDUSTRIAL SUPPLIES S.R.L.

Piața Presei Libere, Nr. 1, Corp D1, Etaj 6, 640, Sector 1
013701, București, România
tel.: +40 371 152 998
fax: +40 372 899 638
e-mail: office@consultech.ro
Site:  www.consultech.ro / www.ewk.ro

• turnuri de răcire apă, răcitoare adiabatice, piese de schimb 
și servicii de reparații/mentenanță
• centrifuge și decantoare pentru separare solide / lichide, 
deshidratare nămol, separare ulei sau emulsii
• filtre pentru apă industrială cu autocurățare pentru reține-
rea solidelor, cu UV pentru protecție biofilm/bacterii
• stații de tratare apă prin dozare biocid și antiincrustant/an-
ticoroziv, stații dedurizare
• reductoare și transmisii cicloidale și clasice Hansen - Sumi-
tomo 
• filtre textile de tip sac sau bandă pentru filtre desprăfuire, 
filtrare uscată sau filtrare umedă.

• Water cooling towers, adiabatic coolers, spare parts and 
repair / maintenance services
• centrifuges and decanters for solid / liquid separation, 
sludge dewatering, oil or emulsions separation 
• self-cleaning industrial water filters for solids retention with 
UV for biofilm / bacteria protection
• water treatment plants by biocidal and anti-irrigation / anti-
corrosive dosing, softening stations
• Hansen - Sumitomo cycloidal and classic reducers and 
transmissions
• textile filter bags or strip for dust filters, dry filtration or wet 
filtration.

CVADRO THERM S.R.L.

str. Grenoble, 176
MD-2072, Republica Moldova

tel.: +373 22 66 11 65
fax.: +373 22 66 51 67

e-mail: info@cvadro.md
URL: www.cvadro.md

Dezvoltarea soluțiilor pentru utilizarea energiei regenerabile 
poate fi realizată numai de către experți pasionați – Cvadro 
Therm S.R.L.
Compania are stabilite relații durabile de parteneriat cu cei 
mai renumiți producători europeni: THERMIA HEAT PUMPS, 
EMMETI, UNATHERM, OLIMPIA SPLENDID, AERAULIQA, 
FRAGMAT, ENERKOS, KOZLUSAN, ASPOL FV, BRUGG Pipe 
Systems.
Gama largă de servicii oferite de CVADRO THERM include: 
proiectarea, instalarea și deservirea sistemelor de încălzire, 
sistemelor de climatizare, apeduct și canalizare; executarea 
lucrărilor de foraj geotermal.
Având o abordare personalizată pentru fiecare client în par-
te, CVADRO THERM este partenerul tău de încredere și oferă 
soluții eficiente pentru casa ta.

Developing truly sustainable renewable energy solutions can 
only be achieved by passionate experts – Cvadro Therm SRL.
The company has established relations of partnership with 
well-known European manufacturers like: THERMIA HEAT 
PUMPS, EMMETI, UNATHERM, OLIMPIA SPLENDID, AER-
AULIQA, FRAGMAT, ENERKOS, KOZLUSAN, ASPOL FV, 
BRUGG Pipe Systems.
The wide range of services offered by CVADRO THERM in-
cludes: design, installation and servicing of heating and air 
conditioning systems, water supply and sanitation; geother-
mal drilling.
With a personalized approach for each client, CVADRO 
THERM is your trusted partner, offering energy efficient solu-
tion for your home.
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DARNIC-GAZ S.A.

str. Ștefan cel Mare 1a, or. Strășeni, 
Republica Moldova
tel.: +373 237 257 26
GSM: +373 69 02 88 41

GSM: +373 60 75 40 40
e-mail: info@darnicgaz.md
URL: darnicgaz.md; term.md

Compania DARNIC-GAZ este lider național în domeniul in-
stalațiilor termice, cu o experiență în domeniu de peste 30 de 
ani și un portofoliu vast de lucrări executate, oferind în ace-
lași timp cel mai performant echipament de la brand-urile pe 
care le reprezentăm, printre care sunt Galmet, SAS, Stropuva, 
Halm, Regulus, Profactor ș.a. Membrii echipei participă activ 
la traininguri de perfecționare cu scopul de a oferi cele mai 
moderne și sigure soluții pentru  sisteme inginerești.  

Darnic-Gaz is a national leader in thermal installations, with 
over 30 years of experience in the field and a vast portfolio 
of executed works, while offering the most advanced equip-
ment from the brands we represent, among which are Gal-
met, SAS, Stropuva, Halm, Regulus, Profactor and others. At 
the same time, the members of our team are actively partic-
ipating in continuous trainings to provide the most modern 
and safe solutions for engineering systems.

DEZVOLT-ACTIV S.R.L.

str. Meșterul Manole, 12
MD-2052 Chișinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 47 43 40
fax: +373 47 43 40

GSM: +373 79 139 520
e-mail: dezvolt@gmail.com

URL: acoustic.md; dezvolt-activ.md

DEZVOLT-ACTIV este o companie specializată în distribuirea 
materialelor izolatoare - izolare termică, fonică, hidroizolaţii. 
Compania DEZVOLT-ACTIV este distribuitorul oficial al pro-
ducătorilor mondiali de materiale de izolare PAROC, NMC, 
TEXSA, LIT în Republica Moldova.

DEZVOLT-ACTIV is a company specialized in the distribution 
of insulation materials -thermo insulation, sound insulation, 
waterproofing. 
DEZVOLT-ACTIV is the official distributor in Moldova of 
world-renowned manufacturers of insulation materials PA-
ROC, NMC, TEXSA, LIT.



28 29

www.moldenergy.moldexpo.md www.moldenergy.moldexpo.md

M
O

LD
E

N
E

R
G

Y 
20

18

M
O

LD
E

N
E

R
G

Y 
20

18

DI & TRADE ENGINEERING S.R.L. 

str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 12 
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova 
tel. : +373 22/ 21-22-62 
fax : +373 22/ 22-95-61; 20-36-11
 GSM : +373 79/ 70-06-32 
e-mail: info@climate.md; reclama@climate.md 
URL : www.climate.md

Compania DI&TRADE Engineering activează pe piaţa mol-
dovenească din anul 1995 în domeniul proiectării, furniză-
rii, montajului și deservirii instalaţiilor de încălzire, ventilaţie 
și aer condiţionat. Furnizori ai DI&TRADE Engineering sunt 
corporaţiile: Carrier, Toshiba, Midea, Systemair, Frico, I.V.A.R, 
Nobo, Belimo, Rehau, HygroMatik, DamVent, BCI, Action 
Clima, Раут автоматик, Goodman, Lamborghini Calor, Tim-
berk, Интеркондиционер.

DI & TRADE Engineering works on the Moldovan market 
since 1995, providing designing, delivery, installation and 
service of air-conditioning, ventilation and heating systems. 
Suppliers of DI&TRADE Engineering are the corporations 
Carrier, Toshiba, Midea, Systemair, Frico, I.V.A.R, Nobo, Be-
limo, Rehau, HygroMatik, DamVent, BCI, Action Clima, 
Раут автоматик, Goodman, Lamborghini Calor, Timberk, 
Интеркондиционер.

S.C. ECOLUX S.R.L.

str. Sfântul Gheorghe 3
Chișinău, Republica Moldova

tel./fax: +373 22 500 400
GSM: +373 69 400 005

e-mail: vent@ecolux.md (ventilare); 
andrian.kusnir@ecolux.md (climatizare)

URL: www.ecolux.md; www.gree.md

Societatea comercială ECOLUX a fost fondată în anul 1995. 
În prezent, ECOLUX este un furnizor calificat de produse și 
echipamente frigorifice, de ventilare și condiționare a ae-
rului; prestăm servicii profesioniste de proiectare, montare, 
amenajare și întreţinere.
ECOLUX se numără printre liderii pieței în domeniul co-
mercializării climatizoarelor, producției de tubulatură SPIRO, 
rectangulării și utilizării echipamentelor cu consum redus de 
energie și cu agenți frigorifici ecologici. ECOLUX este și dis-
tribuitorul oficial al companiei Schneider Electric.

Founded in 1995, ECOLUX is currently a qualified supplier of 
refrigeration, ventilation and air conditioning products and 
equipment. We also provide professional services in design, 
installation, fitting and maintenance.
ECOLUX is among the market leaders in sales of air condi-
tioners, SPIRO piping production, rectangulation and use of 
low-energy equipment and ecological refrigerants. ECOLUX 
is also the official distributor of Schneider Electric.
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ECOSANTEH S.R.L. 

str. Petru Movila 41A, MD-2004, 
Chisinau, Moldova 
GSM: +373 68 747550
Tel: +373 (22) 85-85-88
Fax: +373 (22) 85-98-09 
E-mail: web@ecosanteh.md
https://4elements.md/

Respectul față de clienți, parteneri și angajați este unul dintre
principiile companiei ECOSANTEH. Suntem prezenți pe 
piață din 2003 și în acest timp am reușit să construim parte-
neriate durabile cu peste 30 dintre cei mai mari producători 
mondiali de echipamente de inginerie pentru alimentare cu
apă, încălzire, ventilație și de irigare: Pedrollo, Ferroli și Zilmet
(Italia), Lowara (Italia-SUA), Genebre (Spania), Oras (Finlan-
da), Esbe (Suedia).
ECOSANTEH, achiziționând produse direct de la furnizori, 
oferă consumatorilor cele mai bune prețuri. Găsiți oferta 
noastră în magazinul online: 4elements.md. Gama vastă de 
produse, prețurile accesibile și serviciile de calitate au favori-
zat ca ECOSANTEH să fie una dintre cele mai atractive com-
panii din sectorul comerțului cu amănuntul din Moldova.

Respect for customers, partners and employees is one of the 
guiding principles of ECOSANTEH. We have been present 
on the market since 2003 and during this time we have been 
able to build solid partnerships with over 30 of the world’s 
largest manufacturers of water, heating, ventilation and de-
watering engineering equipment: Pedrollo, Ferroli and Zil-
met (Italy), Lowara (Italy), Genebre (Spain), City (Finland), 
Esbe (Sweden).
ECOSANTEH offers consumers the best prices by purchasing 
products directly from suppliers. Find our offer in the online 
store: 4elements.md. The vast range of products, affordable 
prices and quality services have made ECOSANTEH one of 
the most attractive retail companies in Moldova.

ECOVAC SISTEM S.R.L.

str. Ion Creanga 49/3, of.63 
MD-2064 Chişinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 930-933 
Fax: +373 22 930-933 

GSM: +373 68 12 11 75
E-mail: ecovaс@mail.ru

Web-site: www.ecovac.md; www.aspiratoare.md

Sisteme centralizate de aspirare ENKE (Italia) și CYCLOVAC 
(Canada). Vânzare, instalare. Dealer oficial în Moldova. 

Central vacuum systems ENKE (Italy) and CYCLOVAC (Cana-
da). Sale, installation. Official dealer in Moldova.
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ELCORA IMPEX S.R.L.

str. Putnei 28, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 31 31 78
fax: +373 22 46 10 21 
GSM: +373 69 57 95 41
e-mail: elcoraimpex@gmail.com
URL: www.elcora.md

ELCORA IMPEX – expertul tău în climă. Oferă servicii de 
comerț, instalare, deservire și reparație a climatizoarelor re-
zidențiale, comerciale și industriale, propunând  cele mai 
performante, econome și silențioase soluții în domeniul 
climatizării și purificării aerului, urmărind cele mai exigen-
țe cerințe europene de eco design și eficiență energetică. 
Preocuparea noastră de bază este  clientul mulțumit. Mărcile 
exclusive INVENTOR și SKYWORTH importate de noi îmbină 
perfect raportul preț-calitate pentru a satisfice cele mai exi-
gente cerințe ale consumatorului.

ELCORA IMPEX is your expert in climate. We offer services 
in selling, installing, maintaining and repairing residential, 
commercial and industrial air conditioning, proposing the 
most efficient, economical and silent solutions in the field 
of air conditioning and air purification, following the most 
demanding European eco designs and energy efficiency 
requirements. Our basic concern is the satisfied customer. 
The exclusive brands INVENTOR and SKYWORTH, imported 
by us, perfectly combine the price-quality ratio to meet the 
requirements of most demanding consumers.

SKYWORTH
Cel mai sigur
climatizor

SKYWORTH
Cel mai sigur
climatizor

Cel mai sigur
climatizor

ELECTROTEST-GRUP S.R.L. 

str. Meşterul Manole, 12 
MD-2044 Chişinău, Republica Moldova 

tel : +373 22/ 47-40-39; 85-40-09  fax : +373 22/ 47-40-39 
GSM : +373 69/ 10-86-58 GSM : +373 78/ 00-00-53 GSM : +373 67/ 30-00-03 

e-mail: electrotestgrup@yandex.ru 
URL : www.electrotestgrup.md

Electromontaj, Deservire tehnică, Comerţ cu Utilaj Energetic, 
S.C.A.D.A. Audit Energetic, Protecţie prin Relee și Automa-
tică, Consultanţă, Mijloace de protecţie pentru întreprinde-
rile energetice și gospodăriile locativ comunale. Laborator 
electric.

Installation, servicing and sale of modern power-saving 
equipment, S.C.A.D.A. energy audit, protection relays and 
automation, consulting, means of protection for power 
plants and municipal housing. Energy Laboratory.
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ENERGCOMPLETCONS S.R.L.

str. Uzinelor 21, et. 1
MD-2023 Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 922 430
GSM: +373 672 64440
URL:  http://www.energcomplect.md 
e-mail: info@energcomplect.md

Compania ENERGСOMPLETCONS furnizează echipamente 
complexe pentru sectorul energetic al Republicii Moldova. 
Scopul principal al companiei noastre este abordarea pro-
fesională a necesităților clientului. Compania noastră are cei 
mai buni specialiști.
Partenerii noștri: 
ОАО ЗАПОРОЖЭНЕРГОКОМПЛЕКТ - www.energocom-
plekt.com.ua
ОАО МЭТЗ în numele lui V.I. Kozlov -  www.metz.by
ZPUE SA - www.zpue.pl
ELEKTROBUDOWA SA  - www.elektrobudowa.pl

SRL Energcompletcons provides supplies of complex equip-
ment for the energy sector of the Republic of Moldova. The 
main goal of our company is a professional approach to the 
needs of our clients. Our company employs the best spe-
cialists.
Our partners:
ОАО ЗАПОРОЖЭНЕРГОКОМПЛЕКТ - www.energocompl-
ekt.com.ua
ОАО МЭТЗ named after V.I. Kozlov -  www.metz.by
ZPUE SA - www.zpue.pl
ELEKTROBUDOWA SA  - www.elektrobudowa.pl
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ENERGCOMPLETCONS

EUROLUMINA S.R.L.

str. Lunca Bâcului, 29 
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova 

tel. : +373 22/ 377 22-472113, 475230, 927188
 fax : +373 22/ 47-63-75; 47-57-18; 47-72-56; 42-23-96 

e-mail: gsgutu@1000kw.md 
URL : www.1000kw.md

Comercializare: cabluri (АВВГ, ВВГ, АПВ, ПВ, ПУНП, АПУНП, 
АППВ, КВВГ, АКВВГ, КГ, КГЭ), manșoane de cablu, cleme de 
cablu, ţevi gofrate, canale de cablu, mâneci de metal; apara-
te cu voltaj mic - întrerupătoare automate ВА, АЕ, АП (Ger-
mania, Rusia, China); întrerupătoare cu pârghie, demaroare, 
transformatoare, dulapuri electrice, panouri de distribuţie; 
prize, întrerupătoare (Belarus, Germania, Turcia); corpuri de 
iluminat – becuri economice, incandescente, luminiscente, 
drossel, becuri cu halogen (Germania, Rusia, China); cor-
puri de iluminat pentru oficiu, stradale, cu protecţie împo-
triva prafului și umidităţii, proiectoare; materiale izolante; 
instrumente electrice. Reprezentant oficial al următoarelor 
companii: Электрокабель Кольчугинский завод (Rusia), 
Молдавкабель (Moldova),
Запорожский завод цветных сплавов (Ucraina), 
Интеркабель (Ucraina), Светоприбор (Belarus), TDM elec-
tric (Rusia), АВВ (Germania), Arnocanali (Italia), ООО Elec-
trolaiting (Rusia), Profitec electric (Turcia), Mutlusan (Turcia), 
Evroled (China), ALB (China), MIASSY (China), Pelsan (Turcia).

Trade in: cabling-wiring products (AVVG, VVG, PV, PUNP, 
APUNP, APPV, KVVG, AKVVG, KG, KGE), cable connecting 
boxes, cable ends, corrugated pipes, cable-channels, met-
al sleeves; low-voltage equipment - automatic switches VA, 
АЕ, АP (Germany, Russia, China); knife switches, actuators, 
transformers, electric cases, switchboards; sockets, switches 
(Belarus, Germany, Turkey); lighting products – power-sav-
ing lamps; incandescent, luminescent and throttle lamps, 
quartz-halogen bulbs (Germany, Russia, China); office and 
street fixtures with dust & moisture proof protection, pro-
jectors; insulation materials; electric tools. Official repre-
sentative of Электрокабель Кольчугинский завод (Russia), 
Молдавкабель (Moldova), Запорожский завод цветных 
сплавов (Ucraina), Интеркабель (Ucraina), Светоприбор 
(Belarus), TDM electric (Russia), АВВ (Germany), Arnocanali 
(Italy), ООО Electrolaiting (Russia), Profitec electric (Turkey), 
Mutlusan (Turkey), Evroled (China), ALB (China), MIASSY 
(China), Pelsan (Turkey).

CASA DE COMERŢ 1000 KW
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EUROPRIM -SERVICE S.R.L.

bd. Decebal 80/1, etaj 3, 
salonul-magazin KAMIN-PRESTIJ
MD-2038 Chișinău, sectorul Botanica, 
Republica Moldova
tel.: +373 22 62-35-50
fax: +373 22 62-35-50

GSM: +373 69 16-24-26
GSM: +373 68 52-95-96
e-mail: kaminprestij@mail.ru
URL: www.kamin-prestij.md

Compania EUROPRIM-SERVICE activează de aproape 20 de 
ani pe piața din Republica Moldova, oferind produse de cea 
mai înaltă calitate din întreaga lume. Comercializăm produ-
sele noastre în salonul KAMIN-PRESTIJ, unde puteţi procu-
ra o gamă mare de focare de toate tipurile și dimensiunile. 
Avem șemineuri clasice din piatră naturală, din marmură, 
șemineuri electrice DIMPLEX, sobe și saune pe lemne, acce-
sorii pentru coșuri de fum. Compania EUROPRIM-SERVICE 
este singurul dealer și efectuează livrări directe de la SUPRA, 
INVICTA (Franța), KLOVER (Italia), VULCANIA, COLORITALY 
(Italia), BEF HOME (Cehia), DIMPLEX și din alte țări.

EUROPRIM-SERVICE has been active on the Moldovan mar-
ket for almost 20 years, offering the highest quality products 
from all over the world. We sell our products in the KAMIN-
PRESTIJ showroom, where you can obtain a wide range of 
burners of all types and sizes. We have classic fireplaces 
in natural stone and marble, DIMPLEX electric fireplaces, 
wood-burning stoves and saunas, accessories for chimneys. 
EUROPRIM-SERVICE is the only dealer in this field and deliv-
ers products directly from SUPRA, INVICTA (France), KLOVER 
(Italy), VULCANIA, COLORITALY (Italy), BEF HOME (Czech 
Republic), DIMPLEX and other countries.

SALONUL-MAGAZIN KAMINPRESTIJ

EXIMPROD POWER SYSTEMS S.A.

str. Bistriţei nr 3 120038 Buzău, România 
tel.: +40 238/ 710-242 
fax : +40 238/ 710-384 

GSM : +40 722/ 214-279 
e-mail: magdalena.rusen@eximprod.ro;

office@eximprod.ro 
URL: www.eximprod.ro

- Producţie echipamente pentru instalaţii electrice 0,4– 400kV
- Sisteme SCADA 
- Proiecte “la cheie” și proiectare instalaţii electrice 0,4 - 400kV 
- Dezvoltare parcuri eoliene și fotovoltaice 
- Dispecerat energetic pentru energii regenerabile
- Furnizor energie.

- Production of equipment for electric installations 0.4- 400kV 
- SCADA Systems 
- Turnkey projects and design of electric installations 0.4 - 400kV 
- Development of wind and photovoltaic farms 
- Dispatcher for renewable energy 
- Energy supplier

EXIMPROD
Power Systems
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GAMA-VILO SERVICE S.R.L. 

Comuna Grătiești, traseul Chișinău-Orhei km11
Republica Moldova
tel.: +373 22-92-01-02
GSM: +373 780-55-000
e-mail : office@pumps.md
Site : www.pumps.md

Cea mai largă gamă de pompe și sisteme de pompare, 
precum și sisteme de irigare. Pompe produse în Italia sub 
conducerea unuia dintre cei mai cunoscuți producători de 
pompe și motoare FRANKLIN ELECTRIC. Pompele sunt fa-
bricate din inox, tipul 304. Toate sistemele dețin garanție de 
2 ani. Oferim servicii de automatizare a sistemelor hidraulice. 
Service pentru pompe.
 www.pumps.md mereu gata să rezolve chiar și cele mai difi-
cile probleme din domeniu. Echipa tânără a companiei este 
mereu gată să vă sară în ajutor. 
Sisteme integrale la cheie și forarea fântânilor arteziene la 
orice adâncime și de orice dificultate. Importator oficial al 
mărcii Franklin Electric.

The widest range of pumps and pumping systems, as well as 
irrigation systems. Pumps manufactured in Italy under one 
of the most famous manufacturers of pumps and motors 
FRANKLIN ELECTRIC. The pumps are made of stainless steel 
type 304. All systems have a 2 year warranty. We offer auto-
mation services for hydraulic systems. Servicing for pumps.
  www.pumps.md is always ready to solve even the most dif-
ficult issues in this field.  The young team of the company is 
always ready to help you.
Integrated turnkey systems and drilling fountains of any 
depth and any difficulty. Official importer of Franklin Electric 
products.

GAS NATURAL FENOSA ÎN MOLDOVA

str. Andrei Doga 4, MD-2024, 
Chişinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 43 11 11
fax: +373 22 43 12 05

e-mail: OT24@ufmoldova.com
www.gasnaturalfenosa.md

Gas Natural Fenosa este prezentă în Moldova prin interme-
diul Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. și  Î.C.S. „Gas Natural Fe-
nosa Furnizare Energie” S.R.L., care începând cu 1 ianuarie 
2015 au fost separate legal pentru activitatea de distribuţie a 
energiei electrice și pentru activitatea de furnizare a energiei 
electrice la tarife reglementate. Întreprinderile fac parte din 
grupul spaniol Gas Natural Fenosa, companie multinațională 
lider în sectorul de gaz și electricitate, care este prezent în 
peste 30 de ţări ale lumii. 
Întreprinderea deservește peste 878 de mii de clienţi în Mol-
dova, distribuie energie pe o arie de 70% din teritoriul ţării 
- 21 de raioane (din cele 37) și municipiul Chișinău.

Întreprinderile grupului Gas Natural Fenosa în Moldova pro-
movează activ cultura eficienţei energetice, oferă soluţii de 
proiectare și montare a instalațiilor electrice la cheie și comer-
cializează diverse echipamente electrice (contoare, transfor-
matoare, elemente de conexiune ș.a.).
Activitatea Gas Natural Fenosa în Moldova în economia ţării 
este un model european de afaceri, ea fiind apreciată ca o 
întreprindere deschisă pentru colaborare în scopul promovă-
rii valorilor pro-europene și internaţionale și a unui climat de 
investiţii transparent și propice prosperării pentru toţi agenţii 
economici.

Marca Gas Natural Fenosa
Versión principal en color
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GEOTERMAL-AV S.R.L.

MD-2000 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 92-88-10 
GSM : +373 69/ 04-71-73 
E-mail: ac@geosport.md; ac@geotermal-av.com
URL : www.geoconstruct.md; www.geotermal.md

LOCUINȚE CALDE, CONFORTABILE ȘI SĂNĂTOASE Geo-
termal – peste 10 ani de experiență în construcții eficiente 
termic. Locuințe calde, confortabile și sănătoase cu ventila-
ție descentralizată, cu recuperare de căldură MELTEM. Lipsa 
profesionalismului în construcție vă poate distruge sănătatea 
și toate visurile. Casele eficiente, construite correct, sunt ca-
sele viitorului. Geotermal construiește pentru tine. Geoter-
mal construiește pentru ziua de mâine.

Warm, comfortable and healthy homes.  Geothermal - over 
10 years of experience in thermally efficient construction. 
Warm, comfortable and healthy homes with decentralized 
ventilation and with MELTEM heat recovery. Lack of profes-
sionalism while building  can destroy your health and all your 
dreams. Efficient houses, correctly built, are the houses of the 
future. Geothermal builds for you. Geothermal builds for to-
morrow.

GLOBAL GEOSOLAR S.R.L.

str. Uzinelor 12, Chișinău, Republica Moldova 
tel. : +373 22 92 11 30
fax: +373 22 92 11 40

e-mail : info@geosolar.md
URL : www.geosolar.md; www.termo.md

La expoziția MOLDENERGY 2018 GlobalGeosolar oferă:
- CEL MAI BUN PREȚ la POMPELE DE CĂLDURĂ GEOTER-
MALE ȘI AER/APĂ  NIBE, Suedia. În perioada expoziției ofe-
rim reduceri grandioase la pompele de căldura până la 12 
KW ; 
- Pompa de căldură AER/APĂ NIBE F2120  cu Tancul de acu-
mulare din inox și boiler încorporat, automatizare și accesorii 
încorporate – Soluția perfectă pentru casa ta; 
- Pompa de căldură AER/APĂ de tip Split 12 KW cu boilerul și 
automatizarea în set, la cel mai bun preț pe piața ; 
- Și multe alte noutăți.

At the MOLDENERGY 2018 exhibition, GlobalGeosolar will 
present:
- THE BEST PRICE FOR GEOTERM HEAT PUMPS AND AIR / 
WATER NIBE, Sweden. During the exhibition we offer great 
discounts on heat pumps up to 12 KW;
- NIBE F2120 AIR / WATER PUMP with stainless steel storage 
tank and built-in boiler, automation and built-in accessories - 
the perfect solution for your home;
- 12 KW AIR / WATER heat pump of the type Split 12 KW 
with boiler and automation in the set at the best price on the 
market;
- And many other novelties.



42 43

www.moldenergy.moldexpo.md www.moldenergy.moldexpo.md

M
O

LD
E

N
E

R
G

Y 
20

18

M
O

LD
E

N
E

R
G

Y 
20

18

HABSEV GRUP S.R.L.

str. Uzinelor 90, depozitul nr10 
MD-2023 mun. Chișinău, Republica Moldova
tel./fax: +373 22/ 42-79-33
tel.: +373 22/ 92-90-02
GSM: +373 62 088 188
e-mail: office@habsev.md
URL: www.habsev.md

Rezultatul muncii noastre  pe parcursul  anilor de activitate în 
domeniul energetic ne permite să oferim consumatorilor o 
gamă  sortimentală variată de echipamente și mărfuri elec-
trice. 
• Conductoare izolate SIP, cablu de putere cu izolație din 
polietilenă reticulată cu tensiunea 0,4-110 kV, cablu coaxial 
, cablu de fibră optică PRYSMEAN CABLES & SYSTEMS SA 
• Accesorii electrice pentru Liniile Electrice  Aeriene  ENSTO, 
Finlanda
• Manșoane și terminale pentru cabluri, producător CELL-
PACK, Germania
• Substații prefabricate  din beton , producător ORMA-
ZABAL,  Spania
• Echipamente electrice  de joasă tensiune și automatizare 
EATON, Germania
• Prize și întrerupătoare modulare TEM, Slovenia
• Prize și întrerupătoare JUNG, Germania
• Produse electrotehnice din masă plastică COURBI, Grecia
Scopul primordial al companiei HABSEV GRUP este de a 
oferi  servicii și soluții eficiente care vor satisface toate nece-
sitățile în industria energetică.

The result of our work over the years in the energy sector al-
lows us to offer consumers a diverse assortment of electrical 
equipment and goods:
• SIP insulated conductors, cross-linked polyethylene insula-
tion cable with 0.4-110 kV voltage, coaxial cable, fiber optic 
cable PRYSMEAN CABLES & SYSTEMS SA
• Electrical accessories ENSTO, Finland for electric aerial cir-
cuits 
• Cable glands and terminals CELLPACK, Germany
• Precast concrete substations ORMAZABAL, Spain
• Low voltage electrical equipment and automation EATON, 
Germany
• Modular sockets and switches TEM, Slovenia
• Sockets and switches JUNG, Germany
• Electrotechnical products COURBI, Greece
The primary goal of HABSEV GRUP is to provide efficient ser-
vices and solutions that will meet all your needs in the energy 
sector.

IEK MOLDOVA

str. Maria Dragan 21, 
Chișinău, Republica Moldova

 tel.: +373 22 47-90-65
tel.: +372 22 47-97-66
fax: +373 22 47-90-67

URL: Iek.md
e-mail: info@iek.md;

manager@iek.md

Marca comercială IEK® este cunoscută în Rusia și în CSI de 
peste 17 ani. Aceasta este o marcă electrotehnică rusească 
testată în timp, care este garantul fiabilității pentru consuma-
tori. Conformitatea cu caracteristicile tehnice declarate de-
termină calitatea superioară a produselor IEK®.
Produsele IEK® sunt instalate în clădiri mari și industriale; 
Marca IEK® este de încredere în dotarea școlilor, spitalelor, 
în reconstrucția monumentelor de arhitectură și reechiparea 
infrastructurii urbane.

The trade mark IEK® has been known in Russia and the CIS 
for more than 17 years. This is a time-tested Russian electro-
technical brand, a guarantor of reliability for consumers. Full 
compliance with the declared technical characteristics deter-
mines the high quality of IEK® products.
IEK® products are installed in large industrial and residential 
buildings; IEK® trademark is trusted to equip schools, hospi-
tals, renovate architectural monuments and re-equip impor-
tant objects of urban infrastructure.
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ITAL AUTOMATION SYSTEMS S.R.L.

stradela Nucarilor, 8a 
MD-2009,  Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 008-682
fax: +373 22 008-682
GSM: +373 68 69 79 68
e-mail: info@iassrl.com 
Web site: www.iassrl.com

Ital Automation Systems S.r.l. este o companie italiană de in-
ginerie, situată în Moldova, care activează pe piață în dome-
niul automatizării industriale și crearea sistemelor inteligente 
de automatizare pentru încăperi publice. 
Oferim o serie de servicii și produse care acoperă toate as-
pectele legate de ingineria electrică și automatizări: proiec-
tarea și asamblarea echipamentelor electrice, integrarea sis-
temelor (dezvoltarea software PLC, HMI și SCADA), achiziții 
materiale, servicii de instalare și punere în funcțiune.

Ital Automation Systems S.r.l. is an Italian engineering com-
pany, sited in Moldova, active in the industrial and building 
automation fields. 
We supply an array of services and products covering all 
aspects of electrical engineering and automation: electrical 
equipment design and assembling, system integration (PLC, 
HMI and SCADA software development), material procure-
ment, commissioning and start-up services.

KAWASAKI GAS TURBINE EUROPE GMBH 

Nehringstrasse 15 
61352 Bad Homburg 

Germany
Tel. +49-6172-7363-26
Fax +49-6172-7363-55 

Email: marscheck@kge-gmbh.com
http://www.kawasaki-gasturbine.de 

Turbină pe gaz M7A-03D
Turbină pe gaz M5A
Turbină pe gaz L30A
Turbină pe gaz M1A-17D
Motorul pe gaz KG-18-V

M7A-03D Gas Turbine
M5A Gas Turbine
L30A Gas Turbine
M1A-17D Gas Turbine
KG-18-V Gas Engine
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KAZINST GRUP 

str. Lunca Bicului 26/1
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22-866-877
www.kazan.md

Firma KAZINST GRUP are ca principal obiect de activitate 
comercializarea de echipamente și accesorii de instalații pe 
întreg teritoriul Republicii  Moldovei, asigură deservire, men-
tenanță, deține autorizare pentru echipamentele vândute.
Viziune: Ne dorim să avem parteneri solizi, clienți mulțumiți 
care să ne recomande, furnizori serioși. Doar așa putem să 
ne dezvoltăm.
Misiune: Scopul societății noastre este să oferim soluții com-
plete în domeniul instalațiilor de calitate.
Valori: • seriozitate  • professionalism • transparență

KAZINST GROUP has as its main activity the sale of equip-
ment and equipment accessories throughout the territory of 
Moldova; ensures servicing and maintenance; holds author-
ization for the sold equipment. 
Vision: We want to have solid partners, satisfied customers 
to recommend us, serious suppliers. That’s the only way we 
can grow.
Mission: The goal of our company is to offer complete solu-
tions in the field of quality facilities.
Our values: • seriousness• professionalism• transparency

K-FLEX UKRAINE

ул. Новоконстантиновская, 9, 
Киев, 04080, Украина

Тел.: +380 44 490 40 40
Факс: +380 44 490 40 44

E-mail:  info@k-flex.ua 
Web-site: www.k-flex.ua

Materiale termoizolante din cauciuc spongios K-FLEX
Pentru prima dată pe piața Moldovei sunt prezentate mate-
rialele termoizolante K-FLEX, sortimentul include tot ceea ce 
este necesar pentru realizarea izolației tehnice atât pentru uz 
casnic, cât și pentru uz industrial, pentru a reduce consumul 
de energie și a preveni condensarea și coroziunea sub stratul 
izolator.
Domenii de aplicare: sisteme de refrigerare și climatizare; 
sisteme tehnologice sanitare, industriale, chimice și farma-
ceutice; izolarea țevilor, a fitingurilor și a altor echipamente; 
izolarea rezervoarelor, a sistemelor solare și a tuturor siste-
melor de echipamente complete, care necesită izolare ter-
mică.

For the first time on the Moldovan market are presented 
K-FLEX thermal insulation materials, which contain everything 
necessary to carry out technical isolation for both household 
and industrial purposes in order to reduce energy consump-
tion and prevent condensation and corrosion under the in-
sulating layer.
Areas of application: refrigeration and air conditioning 
systems; sanitary, industrial, chemical and pharmaceutical 
technological systems; insulation of pipes, fittings and other 
equipment; insulation of tanks, solar systems and all systems 
of complete equipment, requiring thermal insulation.
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LED-LIGHT-GERMANY GMBH 

CEO: Gunter Klee 
Tel: +49 171 9977004 
E-Mail: gunter.klee@ledlight-germany.de

LED-LIGHT-Germany GmbH este un partener pentru siste-
me de iluminat eficiente energetic. Activitatea: proiectarea, 
implementarea și service-ul sistemelor de iluminat. LED-Li-
GHT-Germany GmbH acționează ca planificator, producător, 
furnizor de servicii și finanțator, dar în primul rând este parte-
nerul de încredere al clienților săi. Conceptele de iluminare 
individuale sunt dezvoltate și implementate la fața locului cu 
tehnologii LED de înaltă performanță.
Performanță generală: planificare, concepție, realizare, finan-
țare și iluminare, service.
Special pentru MOLDENERGY 2018 vom prezenta primul în 
lume reflector LED de înaltă performanță full color, produs 
în Germania

LED-LIGHT-Germany GmbH is a system partner for ener-
gy-efficient lighting systems. Activity: design, implementa-
tion and service of the lighting systems. LED-LiGHT-Germa-
ny GmbH acts as planner, craftsman, service provider and 
financier - above all, it is the reliable partner of its customers. 
Individual lighting concepts are developed and implement-
ed on site with in-house developed high-performance LED 
lighting technology. 
Performance Overview: planning, conception, realization, fi-
nancing and lighting, service. 
Only for MOLDENERGY 2018 we will present the world’s first 
full-color high-performance LED floodlight made in Germany.

LIGACOM S.R.L.

str. Socoleni 17/1 of. 501,
Chişinău, Moldova

Tel.: +373 22/ 855-899
Fax: +373 22/ 815-800
GSM: +373 69032412

E-mail: ligacom@inbox.ru

Reprezentant exclusiv al companiilor CAMOZZI S.p.A. și 
CECCATO în Moldova. Livrare: pneumo și hidro cilindri, val-
ve și electrovalve, prepararea aerului, fitinguri, ș.a. Compre-
soare cu șurub. Suport tehnic.

Exclusive representative of CAMOZZI S.p.A. and CECCATO 
companies in Moldova. Delivery: pneumatic and hydraulic 
cylinders, valves, F.R.L., fittings, etc. Screw air compressors.  
Technical support.
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LUG LIGHT FACTORY LTD

e-mail: sales@lug.com.md 
damian.wozniak@lug.com.pl
+48 502 413 393
+373 69 44 33 22

Lug Light Factory Ltd. este producător de corpuri de iluminat 
profesionale, precum și de sisteme de iluminat caracterizate 
prin parametrii tehnici superiori, eficiență energetică și de-
sign de ultimă generație la nivel internațional.
LUG produce corpuri de iluminat LED modern, cu un spectru 
larg de utilizare, în dependență de funcționalul acestora.
Modulele LED posedă următorii parametri distinctivi:
• Eficiență înaltă – până la 150 lm/W 
• Flux luminos de până la 30 000 lm 
• Indice de redare a culorii – CRI >90 
• Posibilitatea de a gestiona culorile 
• Posibilitatea de a controla temperatura de culoare. 

Lug Light Factory Ltd. is a manufacturer of professional light-
ing units, as well as lighting systems characterized by supe-
rior technical parameters, energy efficiency and state-of-the-
art design at international level.
LUG produces modern LED lighting fixtures with a wide 
range of use, depending on their functionality.
LED modules have the following distinctive parameters:
• High efficiency - up to 150 lm / W
• Luminous flux up to 30,000 lm
• Color rendering index - CRI> 90
• Ability to manage colors
• Possibility to control color temperature.

 LUMINECO ELECTRIC S.R.L.

str. Mesager, 1A,  MD-2069 
mun. Chişinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 993-964
Fax: +373 22 993-964

GSM: +373 79 77 28 78 
E-mail: office@lumineco.md 

Web-site: www.lumineco.md

Începând cu anul 2008 LUMINECO ELECTRIC se bucură de 
o dezvoltare dinamică în domeniul iluminației. Specializată în 
furnizarea directă a tehnicii și a echipamentului de iluminat 
și fiind titular al mărcii LUMINECO™ și FAVOR™, compania 
ocupă poziții ferme și sigure în domeniul respectiv pe piața 
Republicii Moldova și României.
Obiectivul principal al companiei este promovarea tehnolo-
giilor moderne de economisire a energiei în domeniul ilumi-
nării de uz casnic și industriale.

LUMINECO ELECTRIC is a fast growing company in the light-
ing field, since 2008. Specializing in direct supply of lighting 
equipment as the owner of the trademarks LUMINECO™ 
and FAVOR™, the company holds a strong and confident po-
sition on the markets of Republic of Moldova and Romania.
The main mission of the company is the promotion of mod-
ern, energy-saving, efficient technologies in residential and 
industrial lighting. 
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NELIMOT-COM

NANU Market Chișinău
str. Constructorilor 1, 
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 024 124
fax: +373 22 024 129
e-mail: nanumarket@nanu.md

Compania NANU Distribuitor Național importă pe piața loca-
lă o gamă variată de produse electrice de calitate superioa-
ră. Printre cele mai populare branduri importate se numără: 
Viko by Panasonic, Horoz, Vivalux, Ledex, Ecostrum, T.Plast, 
Promfactor, Cablex. Produsele pot fi utilizate atât în condiții 
casnice, cât și în condiții industriale, comerciale și de grădi-
nărit. Noi vă propunem cele mai bune soluții pentru confort 
și securitate maximă.

NANU National Distributor imports a wide range of high 
quality electrical products to the local market. Among the 
most popular imported brands are: Viko by Panasonic, 
Horoz, Vivalux, Ledex, Ecostrum, T.Plast, Promfactor, Cablex. 
The products can be used in domestic, industrial, commer-
cial and gardening conditions. We offer the best solutions for 
maximum comfort and security.

TD ODESCABELI MOLDOVA S.R.L.

str. Varnita, 10/2
MD-2023 Chişinău, 
Republica Moldova

tel. : +373 22/ 27-27-27; 
92-27-27; 92-25-15

fax : +373 22/ 42-11-41

GSM : +373 78/ 02-47-47
GSM: +373 60 477 977 

e-mail: info@okm.md; 
sale@okm.md; 

dir.comercial@okm.md
URL : www.okm.md

Distribuitor oficial: Odeskabel, Ucraina și Legrand, Franţa.
Comerț cu ridicata și cu amănuntul cu produse și accesorii 
electrice: cablu (electric, LAN, de radiofrecvenţă, telefonie, 
optic), aparataj modular electric, prize, întrerupătoare, pre-
lungitoare, stabilizatoare, transformatoare, panouri electrice, 
soluții pentru casa inteligentă - My Home Legrand, UPS, vi-
deointefoane, sisteme anti-îngheţ & dezăpezire, termostate, 
corpuri de iluminat etc.

Official distributor of: Odeskabel, Ukraine and Legrand, 
France.
Wholesale and retail of electrical products and accessories:
Cordless Telecommunication System - My Home Legrand, 
UPS, Video-In-Systems, Anti-freeze & Snow-clearing systems, 
cables (electrical, LAN, radio frequency, telephony, optics), 
electrical modular devices, sockets, switches, extensions, sta-
bilizers, transformers and more. 
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OGUZENERGY S.R.L.

str. Calea Ieșilor 10 MD 2069
Chișinău, Republica Moldova 
str. Bolgarscaia 87 MD 
6101 Ceadâr-Lunga,
Republica Moldova 

Tel. : +373 22/ 740-270 
GSM : +37367/ 555-033 
E-mail: sales@soler.md 
URL : www.soler.md

Compania dezvoltă și promovează surse alternative de ener-
gie în Moldova. Utilizarea energiei gratuite și ecologice, ge-
nerată de către Soler are multe avantaje. Soler este ecologic. 
Cu Soler economisiți energie pentru încălzirea apei și vă pu-
teți spori confortul adăugând plus valoare semnificativă afa-
cerii sau casei dumneavoastră. Fără costuri mari pentru con-
strucții speciale, Soler poate fi instalat pe acoperișul clădirii 
sau montat ca unitate de sinestătătoare. Având performanță 
sporită, în mai puțin de jumătate de an de exploatare vă veți 
recupera investițiile. Deci, este o achiziție rentabilă și primul 
pas spre micșorarea cheltuielilor.

The company develops and promotes alternative energy 
sources in Moldova. The use of free and ecological energy 
generated by Soler has many advantages. Soler is environ-
mentally friendly. With Soler you save energy for water heat-
ing and you can increase your comfort by adding extra value 
to your business or home. Without large construction costs, 
Soler can be installed on the roof of the building or fitted as 
a stand-alone unit. With improved performance, in less than 
half a year of exploitation, you will recover your investments. 
So it’s a cost-effective acquisition and the first step towards 
reducing your expenses.

TERMOEXPERT  S.R.L.

Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 92 11 11

GSM: +373 60 99 88 44
e-mail: prana.termoexpert@gmail.com

URL: www.prana.md

Compania Termoexpert oferă un spectru larg de servicii, 
cum ar fi: 
- Montarea sistemelor de ventilare și condiționare;
- Montarea sistemelor de încălzire;
- Montarea sistemelor de apeduct și canalizare.
Pe piața din Moldova am intrat cu sistemele noi de ventilare 
prin aspirare-refulare cu recuperare de căldură.
Sistemele inovatoare de ventilare prin recuperare a aerului 
cald/rece PRANA sunt o soluție optimă în eliminarea igrasiei, 
mucegaiului, condensului și umidității.

Termoexpert offers a wide range of services, such as:
- Installation of ventilation and conditioning systems;
- Installation of heating systems;
- Installation of aqueduct and sewerage systems.
We have entered the Moldovan market with new suction-dis-
charge ventilation systems with heat recovery.
Innovative ventilation systems with hot / cold air recovery 
PRANA are an optimal solution for the elimination of damp-
ness, mold, condensation and moisture.
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PROALFA-SERVICE S.R.L.

str. Alba Iulia 75, 
Chișinău, Republica Moldova  
tel.:  +373 22 74-78-22; 58-92-74
fax: +373 22 74-78-22
GSM: +373 68 900 905

e-mail:  office@proalfa.md
iurie.boscanean@proalfa.md
igor.moscalu@proalfa.md

Societatea noastră produce o gamă largă de carcase pen-
tru tablouri electrice tip dulap sau orice altă configurație la 
cerere.
Acestea pot fi prevăzute la comanda cu: tablouri electrice, 
tablouri de automatizare, canale de cablu, posturi de trans-
formare în anvelope de beton, metal, post de transformare 
aerian, contrapanouri din tablă zincată, vestiare metalice, raf-
turi metalice, automate bancare, sisteme de fixare pe perete 
sau pe stâlpi exteriori.

Our company produces a wide range of covers for electrical 
panel cabinets or any other configuration on request.
They can be equipped with: electric panels, automation pan-
els, cable channels, concrete and metal transformer stations, 
air transformer station, galvanized sheet metal panels, metal 
changing rooms, metal racks, bank machines, fastening sys-
tems on walls or external pillars. 

НПП «РАДИЙ»

Украина, 25009, г. Кировоград
ул. Героев Сталинграда, 29

Тел: +38 (0522) 37 30 20
Факс: +38 (0522) 55 51 79

E-mail: marketing@radiy.com
www.td-radiy.com

НПП «Радий» (NPP Radiy), or. Kirovograd, Ucraina, este o 
echipă de profesioniști cu peste 1.300 de specialiști care 
dezvoltă, fabrică și furnizează sisteme de control și siguranță 
pentru instalațiile energetice.
De-a lungul anilor întreprinderea a ocupat poziția de lider 
printre furnizorii de echipamente pentru centralele nucleare 
și a câștigat respectul și încrederea consumatorilor.
La întreprindere sunt proiectate și produse în masă lămpi cu 
LED-uri de economisire a energiei, pentru iluminarea tuturor 
categoriilor de drumuri, parcuri, piețe, întreprinderi indus-
triale. Utilizarea unor astfel de tehnologii de economisire a 
energiei în sistemele de iluminat permite consumatorului să 
reducă costurile la energie de mai mult de 7 ori.
Invităm la cooperare toate companiile interesate.

SPE Radiy, Kirovograd, Ukraine is a team of professionals 
with more than 1,300 specialists who develop, manufacture 
and supply control and safety systems for power facilities.
Over the years, the enterprise has advanced to a leading 
position among suppliers of equipment for nuclear power 
plants and has won the respect and trust of consumers.
At SPE “Radiy”, LED energy-saving lamps for lighting all cat-
egories of roads, squares, parks and other industrial facilities 
are designed and mass manufactured. The use of such ener-
gy-saving technologies in lighting systems allows to reduce 
energy costs by more than 7 times.
We invite all interested companies to cooperate with us.
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S.A. REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE 
NORD BĂLȚI

str. Ştefan cel Mare, 180 “A”
MD-3100, mun. Bălţi, Republica Moldova
e-mail: rednord@rednord.md
tel./fax.: +373 231 5-31-00/ 5-31-18/ 5-31-09
http://rednord.md

RED-Nord propune pentru comercializare produse  fabricate 
la întreprindere - transformatoare de putere cu ulei:
a) trifazate cu puterea 10,25,40,63,100,160 kVa;
b) monofazate cu puterea 10 kVa.
Clasa de tensiune 10 kV.
Transformator de sudat TSA-180 cu P-4,5 kW și tensiunea de 
220-380V.
Transformator de coborâre a tensiunii TTA-2,5 kVa cu tensi-
unea 380/36V.
Siguranţe SC-10.
Reparaţia motoarelor electrice și a transformatoarelor.

RED-Nord offers for sale products made by the company - oil 
powered transformers:
a) three-phase, power 10,25,40,63,100,160 kVa;
b) single-phase, power 10 kVa.
Voltage class 10 kV.
TSA-180 welding transformer with P-4.5 kW and voltage 
220-380V.
Low voltage transformer TTA-2.5 kVa with voltage 380/36 V.
Fuses SC-10.
Repair of electric motors and transformers.

ROMPETROL MOLDOVA S.A.

str. Sfatul Tarii, 29
MD- 2012 Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 85 85 72
Tel.: +373 22 85 85 73
Fax: +373 22 23 39 50

Facebook: Rompetrol Moldova
URL: http://www.rompetrol.md/

Cei peste 7.000 de angajați prezenți în 12 țări, fac din Gru-
pul Rompetrol una din cele mai puternice companii din Estul 
Europei și un important jucător în regiunea Mării Negre și 
Mării Mediterane. Cu activități în fiecare sector din domeniul 
petrolului și al gazelor, Rompetrol deține operațiuni majore 
in rafinare, petrochimie, retail, trading, explorare, producție 
și servicii industriale.
      Rompetrol deține cea mai performantă rafinărie din zona 
estică a Europei, Petromidia, situată în România, orașul Con-
stanța, Năvodari. Poziția strategică a rafinăriei, pe țărmul 
Mării Negre, permite un tranzit rapid, pe cale maritimă, de 
țiței și produse petroliere. Astfel, Petromidia devine un nod 
regional important, iar Rompetrol unul din cei mai mari ex-
portatori.
       Produsele rafinăriei Petromidia ajung în cele 450 de sta-
ții de alimentare din țară, alaturi de alte țări din regiune sau 
bazinul Mării Negre.

The over 7,000 employees present in 12 countries make the 
Rompetrol Group one of the most powerful companies in 
Eastern Europe and an important player in the Black Sea and 
Mediterranean region. With activities in every oil and gas 
sector, Rompetrol has major operations in refining, petro-
chemistry, retail, trading, exploration, production and indus-
trial services.
       Rompetrol has the best performing refinery in Eastern Eu-
rope, Petromidia, located in Romania, Constanta, Năvodari. 
The strategic position of the refinery, on the Black Sea coast, 
allows a rapid transit of crude oil and petroleum products by 
sea. Petromidia is an important regional hub, and Rompetrol 
is one of the largest exporters.
        The products of the Petromidia refinery reach the 450 
power stations in the country, along with other countries in 
the region or the Black Sea basin.
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ЗАО «РУВИНИЛ»/ ZAO „RUVINIL”

125130, г. Москва, 
Старопетровский пр-д, д.7а, стр. 25
tel.: +7 (495) 972-67-67
GSM: +373 69 24 285 0 
e-mail:  info@ruvinil.ru 
Web-site: www.ruvinil.ru

Societatea pe acțiuni RUVINIL a fost fondată în 1998 și este 
unul dintre cei mai importanți producători de echipamente 
electrice din Rusia.
Produsele RUVINIL: țevi ondulate flexibile cu caracteristici 
de auto-stingere din PVC, HDPE (HF), fără halogeni, non-ifla-
mabile (FRHF), LDPE pentru Mașini de curent continuu (HF), 
HDPE (HF). Țevi netede rigide cu autostingere din PVC, acce-
sorii pentru țevi, mâneci metalice. Canale de cablu, accesorii 
pentru canale de cablu. Cutii de instalare pentru seria ТУСО 
(TUSO). Panouri pentru întreurpătoare automate TUSO, țevi 
ondulate flexibile și tuburi rigide gofrate RUVINIL pentru pro-
tecția liniilor de cablu, accesorii pentru tuburi de protecție 
RUVINIL, țevi de scurgere RUVINIL, accesorii pentru conduc-
te de scurgere RUVINIL.
Produsele întreprinderii RUVINIL sunt certificate în confor-
mitate cu sistemele de certificare, adoptate PE TERITORIUL 
FEDERAȚIEI RUSE.
Reprezentantul RUVINIL în Republica Moldova -  compania 
MG-COMPLET, www.contact.pro.md

Closed joint-stock company RUVINIL was founded in 1998 
and is one of the leading manufacturers of electrical equip-
ment in Russia.
The products of CJSC RUVINIL include: 
Flexible corrugated self-extinguishing pipes in PVC, HDPE 
(HF), halogen-free, flame retardant (FRHF), HDPE MPT (HF), 
LDPE (HF). Smooth rigid self-extinguishing pipes in PVC. Ac-
cessories for pipes, metal hoses.
Cable channels and accessories for cable channels. 
Installation boxes series ТУСО (TUSO). 
Pads for circuit breakers ТУСО (TUSO).  Flexible corrugated 
pipes RUVINIL for cable lines protection. Hard corrugated 
pipes RUVINIL for cable lines protection and Accessories for 
protection pipes RUVINIL Drainage pipes RUVINIL. Accesso-
ries for drainage pipes RUVINIL
The products of CJSC RUVINIL are fully certified in accord-
ance with the certification systems, in force in the Russian 
Federation
Representative in the Republic of Moldova – the company 
MG-Complet SRL, www.contact.pro.md.

SANARA-PRIM

Albisoara, 18-6, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: + 373 22 404 205
Fax: +373 22 404 205

GSM: +373 69 14 02 02 
E-mail: info@sanara.md

Web-site: www.sanara.md

SANARA-PRIM - companie de inginerie care oferă o gamă 
completă de servicii de instalare a sistemelor de încălzire, 
aprovizionare cu apă, canalizare. De asemenea, compania 
noastră se ocupă cu fabricarea și instalarea articolelor din 
oţel inoxidabil: balustrade, garduri, copertine.

SANARA-PRIM is an engineering company, providing com-
prehensive services for the installation of heating, water sup-
ply and sewerage systems. We are also specializing in man-
ufacture and installation of stainless steel products: railings, 
lattices, awnings.
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STAFOLET S.R.L. 

str. Pădurii, 12 
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova 
fax : +373 22/ 38-08-36 
GSM : +373 78/ 408-408 
GSM : +373 79/ 603-603 
e-mail: stafolet@mail.ru 
URL : www.robinet.md

STAFOLET a fost înfiinţată în anul 2003. Compania Stafolet 
SRL este distribuitorul oficial de cazane pe combustibil solid 
PEREKO în Republica Moldova. Vânzarea, proiectarea, insta-
larea și intreţinerea cazanelor pe combustibil solid, a siste-
melor de încălzire, de alimentare cu apă și canalizare, pre-
cum și sistemelor solare de încălzire a apei Cordivari, lucrări 
de finisare și demontare. Toate lucrările se realizează de un 
personal experimentat, care folosește echipamente de cali-
tate în activitate.

Founded in 2003, STAFOLET is the official distributor of sol-
id fuel boilers PEREKO in Moldova. Sale, design, installation 
and maintenance of solid fuel boilers, heating, water supply 
and sanitation systems, as well as water-heating solar systems 
Cordivari, finishing and dismantling works. Experienced staff 
using high-quality equipment.

TEHELECTRO-SV S.R.L. 

str. Grădina Botanică, 9/1 
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova 

tel. : +373 22 52 71 40; 52 71 29 
fax : +373 22 52 71 40 

e-mail: office@tehelectro-sv.com;
sales@tehelectro-sv.com 

URL : www.tehelectro-sv.com

Producere de cabluri electrice АВВГ, ВВГ, ПВС, ПУНП, pre-
lungitoare, granule PVC, sisteme de evacuare a aerului, cutii 
pentru prize. Vânzări: lămpi electrice, corpuri de iluminat, ca-
bluri și conductoare, aparatură de mic voltaj și de comutare 
АВВ, TSV, articole pentru instalaţii electrice АВВ, TSV, GUN-
SAN, instrumente electrice AEG, MILWAUKEE, De WALT, 
BLACK&DECKER. Reparaţia motoarelor electrice, lucrări de 
electromontaj. Deservire tehnică.

Manufacture of power transmission cable products - AVVG, 
VVG, PVC, PUNP, PVC granules, extensions, Manchester 
plates, air conduits. Trade in electric lamps, downlights, ca-
ble-conducting products, low-voltage and switchgears AVV, 
TSV, power-installation items АВВ, TSV, GUNSAN; electrical 
instruments AEG, MILWAUKEE, De WALT, BLACK&FDECK-
ER. Repair of electric motors, electrical works, servicing.
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TERMOCONFORT S.R.L. 

str. Alba Iulia, 81/6 
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova 
tel.: +373 22/ 92-10-00; 93-00-10 
fax : +373 22/ 29-47-77 
e-mail: termoconfort@mail.md;
office@termoconfort.md 

URL : www.termoconfort.md 
Depozitul: str. Columna, 170 
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova 
tel. : +373 22/ 29-47-77; 29-47-47

Vânzarea, montarea și deservirea instalaţiilor pentru încălzi-
re autonomă. Comercializăm: cazane, automate de control 
termic, surse de energie regenerabilă, climatizoare, colec-
toare solare, cazane pe combustibil solid, brichete și pelete, 
pompe. Cazane germane VAILLANT. Pompe germane WILO. 
Vase germane de expansiune REFLEX.

Sale, installation and maintenance of autonomous heating 
equipment. We sell: boilers, automatic heating controls, re-
newable energy sources, air conditioners, solar collectors, 
boilers on solid fuel - briquettes and pellets, pumps. VAIL-
LANT boilers (Germany). WILO pumps (Germany). REFLEX 
expansion tanks.

TERMOELECTRICA S.A.

tel.:+373 22 43-64-59 
fax: +373 22 49-50-97 

GSM: +373 60 500 388 
e-mail: anticamera@termoelectrica.md 

URL: https://www.termoelectrica.md

Termoelectrica S.A. este principalul producător de energie 
electrică în regim de cogenerare din Republica Moldova; 
producător și furnizor de energie termică în or. Chișinău și 
suburbii, asigurând cu servicii de termoficare peste 7.000 de 
imobile, inclusiv circa 210 000 de apartamente și livrând în 
Sistemul Energetic Național circa 20% din consumul total de 
energie electrică al țării.

TERMOELECTRICA SA is the main producer of electric en-
ergy in cogeneration in Republic of Moldova; producer and 
supplier of thermal energy in Chisinau and its suburbs, pro-
viding heating services for more than 7.000 buildings, in-
cluding circa 210.000 apartments, and delivers about 20% of 
the total consumption of the electric energy of the country.
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TERMOPLUS GRUP S.R.L.

str. Uzinelor 90 L, Chișinău, 
Republica Moldova
tel.: +373 22 84 08 09
GSM: +373 79 26 66 21
GSM: +373 79 40 12 80

GSM: +373 79 4012 71
GSM: +373 79 31 27 51
URL: termoplus.md, defro.md
e-mail: termoplusgrup@mail.ru 

Compania TERMOPLUS GRUP este reprezentantul oficial în 
Republica Moldova al companiei DEFRO - cel mai mare pro-
ducător de cazane din Polonia și unul din cei mai mari din 
Europa. Totodată, avem o gamă largă de accesorii pentru ca-
zane:  Womix-Mix M (3) sau (4) robinet de amestec, servomo-
tor MP -10, separator hidraulic, colector cu 2F,3F,4F etc, Grup 
de pompare SA 125 etc. Kospel - boilere termoelectrice100 
-500 L, cazane electrice. Tech - automatizări, termostate de 
cameră. Sonniger - aeroterme de căldură. Parkanex - țeavă 
neagră (coș de fum).

TERMOPLUS GRUP is the official representative in Moldova 
of DEFRO - the largest producer of boilers in Poland and one 
of the largest in Europe. We also have a wide range of boil-
er accessories: Womix-Mix M (3) or (4) mixing valve, MP-10 
servomotor, hydraulic separator, collector with 2F, 3F, 4F, etc. 
Pumping group SA 125 etc. Kospel - thermoelectric boilers 
100 -500 L, electric boilers. Tech - automation, room ther-
mostats. Sonniger - heat air heaters. Parkanex - black pipe 
(chimney).

TORCONST S.R.L.

str. Uzinelor 90, Md-2023 
Tel.: +373 22 47 34 71 
Fax: +373 22 47 62 90

GSM: +373 79 51 89 20
E-mail: office@torconst.md 

Web-site: www.torconst.md

Producție: Cilindri de izolare termică pentru țevi, cu fibre de 
bazalt și polistiren spumant, carcasă din oțel galvanizat, alu-
miniu și oțel inoxidabil pentru stratul izolator sub conducte.
Comerț: vată minerală pentru construcții, vată minerală teh-
nică (Rockwool, Isover, Technonikol), pelicule pentru acope-
rișuri Foliarex (Polonia), articole, amestecuri, ciment ignifug, 
azbest și articole de azbest, materiale pentru acoperișuri (ți-
glă flexibile Roofshield, Technonikol), materiale pentru aco-
perișuri si materiale rulate hidroizolante (HRH, Technonikol)
Pardoseli calde și sisteme anti-îngheț Devi.
Amestecuri uscate și sisteme de fațadă Weber (grund, ten-
cuială).
Fibră de sticlă și produse din fibră de sticlă (plasă de sticlă, 
material de sac, sticlă de plastic).
Izolație tehnică și frigorifică K-flex, chimie de construcții Basf, 
cilindri termoizolanți.
Servicii: izolare conducte, rezervoare, lucrări de izolații aco-
periș, fațade. Proiectare și montare de sisteme de încălzire 
prin pardoseală și anti-îngheț.

Production: Heat-insulating cylinders for pipelines, based on 
basalt fiber and styrofoam, casings in galvanized steel, alumi-
num and stainless steel for insulating layers under pipelines.
Trade: Mineral wool for general and technical construction 
(Rockwool, Isover, Technonikol), roofing films Foliarex (Po-
land), refractory products, refractory mixtures, refractory 
cement, asbestos and asbestos products, roofing materials 
(Roofshield flexible tiles, Technonikol), roofing and water-
proofing rolling materials (HRH, Technonikol)
Warm floors and anti-icing systems Devi.
Dry mixtures and facade systems Weber (primers, plasters).
Fiberglass and products in fiberglass (glass mesh, sacking, 
fiberglass).
Technical and cold insulation K-flex, building chemistry Basf, 
heat-insulating cylinders
Services: Insulation works on pipelines, tanks and accumula-
tors, insulation works on roofing, facades, design and instal-
lation of floor heating and anti-icing systems. 
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TRESMUS-GRUP S.R.L.

str. Petricani 18/1
MD- 2059 Chișinău, 
Republica Moldova 
tel.: +373 22 46 00 33; 
46 96 12; 436 707 
fax: +373 22 450663 

GSM: +373 69 150 847
GSM: +373 69 24 89 49
e-mail: tresmusgrup@gmail.com 
URL: metroterm.md

TRESMUS-GRUP, înființată  în 1999, se impune pe piaţă cu 
materiale HVAC. TRESMUS-GRUP, fiind reprezentantul oficial 
al uzinelor producătoare: DE DIETRICH, VIESSMANN, FON-
DITAL, KOBER, TESY, TERMOTEKNIK, FLYHIGH, STALMARK, 
GNB, ATMOS, ORLANSKI, VAREM, ESBE, RESOL, SALUS, 
CLINT, KLIMOR, FLOWAIR, BLAUBERG, FUJITSU, LESSAR,-
GEORG FISCHER, HYDROS, FV PLAST, IVAR, SLOVARM, 
TDM BRASS, BONOMI , VALROM, POELSAN, VALPLAST, RA-
VAK, GLOBO, BESCO, KALE, garantează siguranţă, calitate și 
prețuri accesibile la produse. Varietatea produselor permite 
montarea oricărui sistem HVAC. Acordăm servicii de proiec-
tare, montare și punere în funcţiune a sistemului HVAC, ofe-
rind garanţie produselor și sistemelor instalate.

TRESMUS-GRUP, founded in 1999, entered the market with 
HVAC materials. TRESMUS-GRUP, as the official represent-
ative of manufacturers DE DIETRICH, VIESSMANN, FON-
DITAL, KOBER, TESY, TERMOTEKNIK, FLYHIGH, STALMARK, 
GNB, ATMOS, ORLANSKI, VAREM, ESBE, RESOL SALUS 
CLINT KLIMOR FLOWAIR BLAUBERG, FUJITSU, LESSAR, 
GEORG FISCHER, HYDROS, FV PLAST, IVAR, SLOVARM, 
TDM BRASS, BONOMI, VALROM, POELSAN, VALPLAST, RA-
VAK, GLOBO, BESCO, KALE, guarantees quality, safety and 
affordability. The variety of products allows the mounting of 
any HVAC system. We offer services in design, installation 
and commissioning of HVAC systems, providing a warranty 
for installed products and systems.

VICOLCOM S.R.L.

Adresa magazinuliu “InviLight”:
str. Vasile Lupu, 61/6, Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 79 40 10 76
GSM: +373 69 95 48 04
e-mail: info@invilight.md

URL: www.invilight.md

VICOLCOM este distribuitorul exclusiv în Moldova al concer-
nului italiano-spaniol SIMON SA, care produce diverse insta-
laţii electrotehnice, de înaltă calitate pentru case și oficii, cum 
ar fi: prize, întrerupătoare, variatoare de tensiune, detectoare 
de mișcare, gaz și inundatii.
SIMON SA operează de peste 100 de ani pe piaţa mondială a 
produselor electrotehnice.
În producere utilizează cele mai recente tehnologii pentru 
a oferi confort și siguranţă utilizatorilor produselor sale. Mo-
dulele prizelor și întrerupătoarelor sunt fabricate din policar-
bonat de înaltă calitate. Contactele sunt executate din cupru 
suflat cu argint.

Produsele se caracterizează prin calitate și siguranţă, design - 
diverse stiluri, simplitate în instalare, confort în utilizare. 
În showroomul InviLight găsiți mostrele tuturor modelor de 
prize, întrerupătoare și rame pentru acestea, precum și mos-
trele Simon Connect (produse de conexiune incorporabile și 
incadrabile în birouri, podea, perete).
Vă așteptăm cu drag în showroomul InviLight din str. V.Lupu 
61/6 mun. Chișinău.
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VOLTA S.R.L.

str. Padurii 19, Chișinău,
Republica Moldova
tel.: +373 22 26-77-51
fax:+373 22 26-77-50
e-mail: referent@volta.md
URL: volta.md

Misiunea companiei VOLTA este să ofere clienţilor săi soluţia 
potrivită tuturor necesităţilor din domeniul electrotehnic și 
nu doar. Fondată în 1988, VOLTA este în prezent unul dintre 
cei mai mari distribuitori de produse electrotehnice din țară. 
De asemenea, VOLTA este distribuitorul oficial al unor bran-
duri cu renume Mondial, precum: Bosch, Philips, Schneider 
Electric, Horoz, Makel, Scame, Toya, Electro Cable Group, 
Dekora și altele.

VOLTA’s mission is to offer customers the right solution for 
all electrical and not only needs. Founded in 1988, VOLTA 
is currently one of the country’s largest distributors of elec-
trotechnical products. VOLTA is also the official distributor of 
world-renowned brands such as: Bosch, Philips, Schneider 
Electric, Horoz, Makel, Scame, Toya, Electro Cable Group, 
Dekora and others.

VOLTA S.R.L.

str. Padurii 19, Chișinău, 
Republica Moldova

 tel.: +373 22 26-77-51
 fax: +373 22 26-77-50

e-mail: referent@volta.md
URL: volta.md

HIMEL este o companie multinațională, angajată în fabrica-
rea produselor electrotehnice de înaltă calitate care sunt în-
tr-o îmbunătățire continuă și combină cu succes experiența 
globală cu necesitățile locale. Gama HIMEL cuprinde: 
• întrerupătoare automate modulare până la 125A;
• întrerupătoare automate de forță până la 6300A;
• întrerupătoare cu protecție diferențială;
• separatori de sarcină;
• descărcătoare de supratensiune;
• siguranțe fuzibile; 
• contactori electromagnetici până la 630A;
• relee termice, etc.

HIMEL is a multinational company engaged in the manu-
facture of high-quality electrotechnical products that are in 
continuous improvement and successfully combines global 
experience with local needs. The HIMEL range includes:
• modular automatic switches up to 125A;
• automatic force switches up to 6300A;
• differential protection switches;
• load separators;
• surge arresters;
• fuses;
• electromagnetic contactors up to 630A;
• thermal relays;  etc.

REPREZENTANTUL OFICIAL HIMEL ÎN MOLDOVA
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WILO ROMÂNIA 

str. Bucureşti, 23, bir. 408 
MD-2001 Chişinău, 
Republica Moldova 
tel. : +373 22/ 22-35-01 
fax : +373 22/ 22-35-01 
GSM : +373 69/ 11-17-97 
e-mail: sergiu.zagurean@wilo.md

șoseaua de Centură, 1 b 
com. Chiajna
jud. Ilfov, România 
URL : www.wilo.com; 
www.wilo.ro

Pompe și instalaţii de pompare pentru sisteme de termofica-
re, alimentare cu apă, ridicarea presiunii, canalizare.

Pumps and pumping stations for heating, water-supply, sew-
erage and pressure increasing systems.

РЕЛСІС /КЕТЗ, ООО/

03134, ул. Семьи Сосниных, 9, 
г. Киев, Украина.

tel.: +380 44 40 66 151
fax: +380 44 40 66 152

URL: www.relsis.ua
e-mail: sales@relsis.ua

ООО КЕТЗ  prezintă o gamă largă de dispozitive de auto-
matizare a producătorului ucrainean NPP RELSIS - de la relee 
simple (curent, tensiune, timp, control fază etc.) la dispozitive 
de protecție și automatizare a releelor cu microprocesor, du-
lapuri și panouri de protecție releu pentru conexiunile 154-
110-35 -10 (6) kV, protecție complexă a sistemului de control 
al motorului și a sistemelor SCADA. 35 de ani de soluții reuși-
te pentru  întreprinderile din domeniul energetic și industrie.

KETZ LLC presents a wide range of relay devices by Ukrainian 
manufacturer RELSiS R&D Manufacturing Enterprise -  from 
simple relays (current, voltage, time-delay, phase control 
etc.) to the intelligent microprocessor relay protection and 
automation devices, cabinets and panels for connections 
154-110-35 -10 (6) kV, complex protection of engine control 
and SCADA-systems. 35 years of successful solutions for en-
ergy and industry.



PENTRU NOTIȚE



ACUM.
TEHNOLOGIA VIITORULUI.

WILO-STRATOS MAXO: 
PRIMA POMPĂ INTELIGENTĂ DIN LUME*.

Tehnologie excepțională pentru un viitor mai bun. Modelul Wilo-Stratos 
MAXO înseamnă: compatibilitate maximă cu sistemele existente, funcții 
inovatoare de economie de energie și noi moduri de reglare pentru un randa-
ment maxim. Prin funcțiile de economie de energie optimizate și inovatoare, 
pompa Wilo-Stratos MAXO stabilește noi standarde de eficiență energetică 
în domeniul aplicațiilor HVAC și al instalațiilor de apă potabilă. În plus, remar-
cabila ușurință în utilizare face operarea mai ușoară ca niciodată. Viitorul este 
la îndemâna dumneavoastră. Cu o ușurință unică și soluții inteligente.

WILO BRINGS THE FUTURE.
Descoperă tehnologia de viitor a pompelor la: www.wilo.ro

NOU

* Prin pompă inteligentă înțelegem o nouă categorie de pompe, care depășește performanțele pompelor noastre de înaltă eficiență și a pompelor electronice. Combinația dintre cele mai noi sisteme de senzori și funcțiile de reglare 
inovatoare (de exemplu Dynamic Adapt plus și Multi-Flow Adaptation), conectivitatea bidirecțională (de exemplu Bluetooth, intrări analogice integrate, intrări și ieșiri binare, interfață la Wilo Net), actualizarea prin update-urile de 
software, precum și o excelentă ușurință în utilizare (de exemplu datorită Setup Guide, principiului de previzualizare pentru navigare anticipativă și tehnologiei cu buton verde, cu eficacitate demonstrată) califică această pompă în 
categoria pompelor inteligente.

0000003644.indd   1 1/23/2018   10:13:58 AM
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