
Accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale se realizează în regim 
reglementat conform prevederilor ,,Regulamentului privind racordarea la 
sistemul de distributie a gazelor naturale aprobat prin Ordinul presedintelui 
ANRE nr.32/2017’’, cu modificarile si completarile aduse prin Ordinul 22/2018. 
71/2018 si 97/2018. 

 

Etapele procesului de acces la sistemul de distributie a gazelor naturale 

ETAPA 1 

 

I. Pentru acordarea accesului la SD , solicitantul transmite la OSD cererea 
Formular 1 AA, formular tipizat si documentele necesare pentru 
incheierea contractului de distributie a gazelor naturale sau modificarea 
unui contract de distributie a gazelor naturale existent, dupa caz, insotita 
de urmatoarele documente: 
a. copia CI/certificat de inregistrare ONRC 
b. dovada unui contract de furnizare pentru locul de consum respectiv; 
c. copia licentei de furnizare a gazelor naturale (pentru solicitantii cu 

calitate de furnizor gaze naturale) 

 Cererea impreuna cu documentele necesare se transmit la OSD prin 
una dintre urmatoarele modalitati : posta, fax, posta electronica sau on-
line sau se depune direct la Biroul Relatii Clienti 

II. OSD verifica documentatia depusa de catre solicitant si in cazul in care se 
constata ca cererea nu este completata corect sau documentele ce o 
insotesc nu sunt complete, va notifica solicitantul in scris, in termen de 
maximum 5 zile lucratoare de la data primirii, cu privire la necesitatea 
completarii acesteia, indicand datele si documentele lipsa si/sau cele care 
trebuie completate, cu furnizarea tuturor informatiilor necesare in acest 
scop; 

III. Solicitantul completeaza cererea in termen de maximum 10 zile lucratoare 
de la data notificarii OSD. In situatia in care solicitantul nu transmite 
completarile solicitate in termenul prevazut, OSD notifica solicitantul in 
scris, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la implinirea termenului 
prevazut, cu privire la faptul ca cererea a fost clasata din 
motivul,,Documentatie incompleta’’. 

IV. In termen de maximum 10 zile de la data inregistrarii cererii complete 
pentru incheierea contractului de distributie a gazelor naturale, respectiv 
de la primirea completarilor solicitate prin notificare, OSD are obligatia sa 
transmita solicitantului contractul de distributie a gazelor naturale in doua 



exemplare semnate. Solicitantul are obligatia de a returna OSD un 
exemplar semnat, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data 
primirii acestuia. 

V. Transmiterea contractului de distributie a gazelor naturale reprezinta 
acordarea accesului la SD 

VI. Contractul de distributie se incheie pentru o durata de timp egala cu durata 
contractului de furnizare incheiat pentru locul de consum respectiv. 

VII. OSD emite refuzul de acces la SD numai in conditiile prevazute la art.149 
alin.1, din Legea 123/2012, si il comunica solicitantului in termen de 10 zile 
de la data primirii unei cereri complete pentru incheierea contractului de 
distributie. 

NOTA : Contractul de distributie nu implica nici un cost pentru client. 

 

ETAPA II 

Racordarea la sistemul de distributie 

1. Solicitantul se adreseaza OSD in vederea racordarii pentru: 
 
a) Realizarea unui racord si dupa caz a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, 

necesare alimentarii cu gaze naturale; 
b) Modificarea unui racord si/sau a unei /unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM 

existente prin : 
a. Reamplasarea racordului si/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM 
b. Redimensionarea racordului si/sau a unei/unui 

SRM/SR/SM/PRM/PR/PM referitoare la capacitatea tehnica, 
regimurile de presiune si/sau lungimea acestora sau modificarea 
debitelor prevazute in ATR 

c. Separarea dintr-un racord comun si/sau dintr-o SRM/SR/SM comuna 
sau PRM/PR/PM 

2. Pentru separarea dintr-o instalatie de utilizare comuna OSD nu emite ATR, 
in situatia in care nu este necesara redimensionarea racordului si/sau a 
unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM 

Pentru racordarea la sistemul de distributie, se parcurg urmatoarele etape: 

- Depunerea de catre solicitant a unei cereri de racordare si   achitarea tarifului 
de analiza a cererii, Formular 1A,formular tipizat, insotita de urmatoarele 
documente : 

o copia CI/certificat de inregistrare ONRC 
o copia documentelor care atesta dreptul de proprietate /folosinta al 

solicitantului pentru locul de consum; 



▪ autorizatia de construire /actul de vanzare-cumparare /contractul 
de inchiriere/donatie/certificat de mostenitor; 

▪ in cazul contractelor de inchiriere/comodat este necesara si 
prezentarea acordului proprietarului imobilului; 

Pentru Asociatie locatari/proprietari: 

a) Copia actului de constituire a asociatiei 
b) Copia certificatului de inregistrare fiscala; 
c) Schema imobilului 

- Stabilirea solutiei de racordare la SD; 
- Emiterea si transmiterea de catre OSD a ATR, insotit de schita cu solutia 

tehnica de racordare la SD si oferta de contract de racordare , dupa caz, sau 
ATP, insotit de STE, schita cu solutia tehnica de racordare , oferta de contract 
privind participarea in cota-parte la finantarea lucrarilor/contract privind 
realizarea extinderi si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie 
a gazelor naturale, oferta de contract de racordare. 

- Incheierea contractului de racordare intre solicitant si OSD si dupa caz 
incheierea contractului privind participarea in cota -parte la finantarea lucrarii 
contractului  privind realizarea extinderii si/sau redimensionarii 
obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale necesara racordarii la 
SD, intre solicitant si OSD, respectiv emiterea si transmiterea de catre OSD 
a refuzului de racordare la SD, in situatia neincheierii de catre solicitant a 
contractului privind participarea in cota-parte la finantarea lucrarii. 

- Achitarea de catre solicitant a tarifului de racordare la OSD si dupa caz a 
cotei-parti din finantarea lucrarii privind realizarea extinderii si/sau 
redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale 
necesara racordarii la SD, care ii revine solicitantului sau emiterea si 
transmiterea de catre OSD  a refuzului de racordare la SD; 

- Incheierea contractului de prestari servicii intre OSD si operatorii economici 
autorizati ANRE, respectiv verificatori de proiecte  atestati ANRE, selectati de 
OSD sau de solicitant ; 

- Obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor si autorizatiilor emise de 
organismele abilitate pentru racord si/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM si dupa 
caz, pentru extinderea si/sau redimensionarea obiectivului/conductei de 
distributie a gazelor naturale; 

- Proiectarea racordului si/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM si dupa caz, 
proiectarea extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de 
distributie a gazelor naturale de catre OSD sau solicitant prin intermediul 
operatorilor economici autorizati ANRE; 

- Obtinerea autorizatiei de construire pentru racord si/sau 
SRM/SR/SM/PRM/PR/PM si dup caz, pentru extinderea si/sau 
redimensionarea obiectivului /conductei de distributie a gazelor naturale; 



- Verificarea documentatiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent 
racordului si/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM si dupa caz, verificarea 
documentatiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent extinderii si/sau 
redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale , prin 
intermediul verificatorului de proiecte atestat ANRE; 

- Executia racordului si/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM si dupa caz, executia 
extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a gazelor 
naturale, de catre OSD sau solicitant prin intermediul operatorilor economici 
autorizati ANRE; 

- Urmarirea de catre OSD a lucrarilor privind executia racordului si/sau a 
SRM/SR/SM, si dupa caz executia extinderii si/sau redimensionarii 
obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale; 

- Receptia tehnica si punerea in functiune de catre OSD a racordului si/sau a 
SRM/SR/SM/PRM/PR/PM si dupa caz a extinderii si/sau redimensionarii 
obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale. 

ATENTIE!! 

Daca nu se finalizeaza procesul de racordare prin semnarea contractului de 
racordare, Tariful de analiza nu se restituie. 

 

Cererea impreuna cu documentele necesare si dovada achitarii tarifului de 
analiza se transmit la OSD prin una dintre urmatoarele modalitati : posta, fax, 
posta electronica sau on-line sau se depune direct la Biroul Relatii Clienti 

Plata tarifului de analiza a cererii de racordare la SD se efectueaza de 
solicitant in una dintre urmatoarele forme de plata ; la casieria OSD, prin 
virament bancar, in contul OSD, plata on-line, etc. 

- In situatia in care se constata ca cererea de racordare nu este completata 
corect sau documentele ce o insotesc nu sunt complete, OSD va notifica 
solicitantul in scris, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii, 
cu privire la necesitatea completarii acesteia, indicand datele si documentele 
lipsa si/sau cele care trebuie completate, cu furnizarea tuturor informatiilor 
necesare in acest scop; 

- Solicitantul completeaza cererea de racordare in termen de 30 zile de la data 
notificarii; 

- In situatia in care solicitantul nu transmite OSD, documentele solicitate prin 
notificare , in termenul prevazut , de 30 zile, OSD notifica solicitantul in scris, 
prin modalitatea precizata de acesta in cererea de racordare, in termen de 3 
zile lucratoare, cu privire la faptul ca cererea de racordare este clasata din 
motivul,, Documentatie incompleta’’; tariful de analiza a cererii de 
racordare la SD nu se restituie.  



- OSD este obligat sa emita ATR in conformitate cu prevederile prezentului 
regulament si sa asigure in conditii nediscriminatorii racordarea la SD in 
conformitate cu prevederile art.138 si ale art.151 din Lege. 

- OSD emite refuzul de racordare la SD numai in conditiile prevazute de art.150 
din Lege. 

- Refuzul de racordare la SD prevazut , prezinta in mod obligatoriu motivele 
acestuia si se comunica solicitantului prin modalitatea precizata in cererea de 
racordare la SD ; 

- Termenul in care OSD are obligatia sa transmita solicitantului ATR sau ATP, 
calculat de la data primirii cererii de racordare la SD in cazul documentatiei 
complete sau de la data completarii acesteia , este: 

o 10 zile lucratoare pentru situatiile in care: 
▪ Nu este necesara realizarea extinderii si/sau redimensionarii 

obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale; 
▪ Extinderea si/sau redimensionarea obiectivului/conductei de 

distributie a gazelor naturale sunt/este prevazute/prevazuta in 
contractul de concesiune a serviciului public de distributie a 
gazelor naturale sau in planul de investitie al OSD aprobat de 
ANRE; 

o 30 de zile , in restul situatiilor. 
- OSD nu emite un nou ATR, in situatia reamplasarii, inlocuirii sau suplimentarii 

aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, cu sau fara modificarea 
traseului instalatiei de utilizare a gazelor naturale, in conditiile respectarii 
debitelor de gaze naturale prevazute in ATR; Modificarea instalatiei de 
utilizare a gazelor naturale se realizeaza in baza unei/unui documentatii 
tehnice/proiect avizate/avizat de verificator de proiecte, conform prevederilor 
art.160, alin 2, din Lege. 

- In situatiile in care , pentru zona solicitata a locului de consum, capacitatea 
obiectivului/sistemului este insuficienta sau nu exista obiective/sisteme din 
sectorul gazelor naturale, OSD are obligatia sa realizeze STE. 

- OSD emite : 
o ATR, in situatia in care , prin STE, invsetitia este economic justificata 

pentru OSD; 
o ATP, in situatia in care, prin STE, investitia nu este economic justificata 

pentru OSD; 

 

Emiterea /Actualizarea ATR si incheierea contractului de racordare 

- ATR se intocmeste conform modelului prevazut si contine obligatoriu 
conditiile de valabilitate ale acestuia; 

- ATR, este insotit obligatoriu de : 



o Schita cu solutia tehnica de racordare la SD; 
o Oferta de contract de racordare, inclusiv tariful de racordare; 

- In oferta de contract de racordare sunt prevazute termenele asumate de OSD; 
- Termenele asumate de OSD , sunt: 

o 3 zile lucratoare de la data primirii notificatii operatorului economic 
autorizat ANRE care a executat racordul, in vederea receptionarii 
tehnice a acestora, acest termen este corelat si cu cel de punere in 
functiune a racordului ; 

o 4 zile lucratoare de la data primirii notificarii operatorului economic 
autorizat ANRE care a executat racordul in vederea punerii in functiune 
a acestora; 

ATR, se emite in doua exemplare originale , din care unul de pastreaza in 
arhiva OSD si unul se transmite solicitantului. 

ATR-ul si documentele prevazute se transmit solcitantului prin modalitatea 
precizata in cererea de racordare la SD, cu adresa de inaintare. 

OSD are obligatia sa pastreze ATR, pe durata de valabilitate a acestuia in 
format fizic si in format electronic 

Tariful de analiza a cererii si tariful de racordare se calculeaza de OSD , in 
conformitate cu prevederile metodologiei elaborate si aprobate ANRE, 
conform Ordinului 165 din 5 septembrie 2018. 

 

- Tarifele pentru activitatile de proiectare si de executie , respectiv de verificare 
a documentatiei tehnice/proiectului tehnic a/al racordului se prevad in tariful 
de racordare. 

 

- ATR-ul isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii: 
 

o In termen de 30 de zile de la emitere, daca nu a fost incheiat contractul 
de racordare si nu exista un acord intre parti pentru prelungirea 
termenului de incheiere a contractului de racordare; 

o La rezilierea contractului de racordare incheiat in baza acestuia; 
o La neachitarea tarifului de racordare conform clauzelor prevazute in 

contractul de racordare; 
o La emiterea unui nou ATR, pentru acelasi racord; 
o La cererea clientului final , in urma depunerii unei solicitari pentru 

dezafectarea racordului ; 



o La incetarea valabilitatii autorizatiei de construire si/sau aprobarilor 
legale in baza carora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice 
temei, constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva; 

- In cazul deteriorarii sau pierderii ATR, de catre solicitant  , la cererea acestuia 
, OSD emite gratuit un duplicat in termen de 7 zile lucratoare de la data 
inregistrarii cererii; 

- Prelungirea termenului de incheiere a contractului de racordare se realizeaza 
in baza unei cereri transmise de solicitant catre OSD, cu cel putin 10 zile 
lucratoare inaintea expirarii termenului pentru o perioada de 30 de zile;OSD 
are obligatia de a raspunde cererii in termen de 5 zile lucratoare de la data 
primirii acesteia; 

 

- ATP-ul se intocmeste conform modelului prevazut in Lege. 
 

o ATP-ul este insotit de : 
▪ STE; acesta nu este angajant pentru parti si nu constituie o oferta 

comerciala 
▪ Schita cu solutia tehnica de  racordare , intocmita conform 

modelului prevazut; 
▪ Oferta de contrat privind participarea in cota-parte la finantarea 

lucrarilor privind realizarea extinderiisi/sau redimensionarii 
obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale necesara 
racordarii la SD; 

▪ Oferta de contract de racordare , inclusiv tariful de racordare; 
o ATP-ul si documentele prevazute se comunica solicitantului prin 

modalitatea precizata in cererea de racordare la SD, cu adresa de 
inaintare 

o Solicitantul comunica OSD, in termen de cel mult 30 de zile de la 
transmiterea contractelor optiunea sa cu privire la ofertele prevazute in 
acestea. 

o In functie de cele precizate de solicitant in comunicarea prevazuta, OSD 
are urmatoarele obligatii 

▪ Sa elibereze ATR, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea 
comunicarii , in situatia in care solicitantul este de accord cu 
realizarea racordului sau extinderii; 

▪ Sa elibereze refuz de racordare la SD, in termen de 5 zile 
lucratoare de la primirea comunicarii, in situatia in care solicitantul 
nu este de acord cu realizarea extinderii; 

▪ Sa claseze cererea de racordare la SD, in situatia in care 
solicitantul nu transmite comunicarea; OSD notifica solicitantul , 
in scris, prin modalitatea precizata de acesta in cererea de 



racordare la SD, in termen de 3 zile lucratoare de la expirarea 
termenului prevazut, cu privire la faptul ca cererea de racordare 
la SD a fost clasata; 

▪ In cazul in care solicitantul este de accord cu incheierea 
contractelor prevazute acestea se incheie simultan; 

- Solutia tehnica de racordare la SD se stabileste de OSD cu respectarea 
legislatiei in vigoare; 

o Amplasarea racordului se stabileste de OSD cu luarea in considerare a 
punctului de vedere al solicitantului exprimat in cererea de racordare la 
SD si tinand cont de prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, 
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 
aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE; 

o Delimitarea unui sistem de distributie a gazelor naturale fata de clientii 
finali este prevazuta din Lege; 

o Echipamentul de masurare se achizitioneaza si se monteaza de OSD; 
o Pentru mentionarea sigurantei in exploatare a sistemului OSD are 

dreptul de a pune , contra cost, la dispozitia operatorilor economici 
autorizati ANRE care executa lucrarea parti componente ale racordului; 

o Alimentarea cu gaze naturale a cladirilor din cadrul zonelor rezidentiale 
se realizeaza prin intermediul obiectivelor din sectorul gazelor naturale 
, nu prin intermediul instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, in conditii 
de eficienta. 

o In situatia in care solutia tehnica de racordare la SD impune racordarea 
la o conducta de distributie a gazelor naturale , la un alt racord, la un alt 
SRM/SR/SM sau la un alt PRM/PR/PM, proprietate a tertilor, solicitantul 
este obligat sa depuna odata cu cererea de racordare la SD, unul dintre 
urmatoarele documente , dupa caz: 

▪ Acceptul proprietarilor, sau 
▪ Acordul solicitantului privind despagubirea proprietarilor, acordul 

solicitantului reprezinta actul autentic prin care acesta declara sa 
ii despagubeasca pe proprietari pentru partea ce ii revine din 
investitia facuta. 

 

 

 

 

 

 



1. Proiectarea, execuţia şi recepţia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor 
naturale. În conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui ANRE nr. 
32/2012, proiectarea, execuția și recepția tehnică a instalației se vor realiza 
de către operatori economici autorizați ANRE pentru acest tip de lucrări, în 
baza contractelor de prestări servicii încheiat între părți și a acordului de 
acces la sistemul de distribuție emis de S.C. GAZ EST S.A.  

  

Societățile comerciale autorizate ANRE pentru proiectarea și executia instalațiilor 
de utilizare gaze naturale cu sediul în județul Vaslui sunt: 

Nr. 
crt. 

Societate Sediu, telefon/fax 
Localitate / 
Județ 

Tip autorizatie 

  AQUASERV BARLAD 
Str. 1 Decembrie, nr. 22  
0235 / 411306 

Barlad / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 

  
C&A CONSULTING 
VASLUI 

Str. 1 Decembrie nr. 1  
0235 / 312725 

Vaslui / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 

  CASIGAZ 
Str. I. Gh. Duca, nr. 41  
0335 / 809114, 

Barlad / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 

  
DAN-DORU IMPEX 
BARLAD 

Str. Ioan Voda, nr. 20  
0235-4217840235-
421784 

Barlad / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 

  
INSTALATII SERVIS 
DANILA BIRLAD 

Str. Ioan Popescu, nr. 
43  
0235 / 421182 

Barlad / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

http://gazest.ro/files/ordinul-32-2012.pdf
http://gazest.ro/files/ordinul-32-2012.pdf


Executie instalatii 
de utilizare 

  METROPOL 
Str. Fagului, nr.3, bl. D1-
8, sc. 6, parter, ap.1  
0235 / 420776 

Barlad / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 

  MIVCONST BIRLAD 
Str. Carpati, nr. 4A  
0335411985 / 
0335415404 

Barlad / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 

  
PROGAZ INSTALATII 
VASLUI 

Str. Donici nr. 21, sc. B, 
ap. 19, parter  
0235 / 312811 / 312957, 

Vaslui / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 

  TERMOLUX 
Str. N. Iorga, bl.71, sc. B, 
ap.18, parter  
0235 / 361457 

Vaslui / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 

  UNISERV VASLUI 

Str. Stefan cel Mare ( 
lânga statia pompare 
Ilvas)  
0235 / 310689 

Vaslui / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 

  VASPOST VASLUI 
Str. Traian, bl. 328, sc. D, 
parter, ap. 19  
0235 / 361267 

Vaslui / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 

  

 



2. Punerea în funcțiune a instalației de utilizare şi încheierea contractului de 
furnizare gaze naturale pentru noii consumatori de gaze naturale şi achitarea 
taxelor de deschidere (punerea în funcţiune a consumatorilor).Operatorul 
economic care a executat instalaţia de utilizare are obligatia ca, în termen de 
3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie tehnică a 
instalaţiei de utilizare, să depună la sediul S.C. GAZ EST S.A. – Biroul 
Unic documentaţia de punere în funcţiune (PIF) în vederea programării 
punerii în funcţiune a instalaţiei. Data programată pentru punerea în funcţiune 
se stabileşte la depunerea dosarului PIF după urmatoarele criterii: 

         în termen de 7 zile lucrătoare, pentru debite aprobate mai mici de 250 m3/h; 

         în termen de 15 zile lucrătoare, pentru debite aprobate mai mari de 250 m3/h. 

Punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare se va realiza de către reprezentanţii 
S.C. GAZ EST S.A. în prezenţa delegatului operatorului economic care a executat 
lucrările. 

La punerea în funcțiune a instalației de utilizare, beneficiarul va prezenta delegatului 
S.C. GAZ EST S.A. un exemplar din contractul de furnizare însușit prin semnătura. 
În cazul în care beneficiarul nu prezintă contractul de furnizare semnat, nu se va 
face punerea în funcțiune a instalației. 

În cazul in care la data solicitarii de punere in functiune a instalatiei de utilizare, 
instalatia de racordare (bransamentul) nu a fost receptionata si pusa in functiune, 
termenul de punere in functiune se decaleaza pana la data punerii in functiune a 
instalatiei de racordare. In acest caz punerea in functiune a instalatiei de utilizare a 
gazelor naturale se va face concomitent cu instalatia de racordare 

  

  Societate Sediu, telefon/fax 
Localitate / 
Județ 

Tip autorizatie 

  AQUASERV BARLAD 
Str. 1 Decembrie, nr. 22  
0235 / 411306 

Barlad / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 

  
C&A CONSULTING 
VASLUI 

Str. 1 Decembrie nr. 1  
0235 / 312725 

Vaslui / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 

http://gazest.ro/birou-unic.html
http://gazest.ro/birou-unic.html


  CASIGAZ 
Str. I. Gh. Duca, nr. 41  
0335 / 809114, 

Barlad / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 

  
DAN-DORU IMPEX 
BARLAD 

Str. Ioan Voda, nr. 20  
0235-4217840235-
421784 

Barlad / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 

  
INSTALATII SERVIS 
DANILA BIRLAD 

Str. Ioan Popescu, nr. 43  
0235 / 421182 

Barlad / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 

  METROPOL 
Str. Fagului, nr.3, bl. D1-8, 
sc. 6, parter, ap.1 
0235 / 420776 

Barlad / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 

  MIVCONST BIRLAD 
Str. Carpati, nr. 4A  
0335411985 / 
0335415404 

Barlad / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 

  
PROGAZ INSTALATII 
VASLUI 

Str. Donici nr. 21, sc. B, 
ap. 19, parter  
0235 / 312811 / 312957, 

Vaslui / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 

  TERMOLUX 
Str. N. Iorga, bl.71, sc. B, 
ap.18, parter  
0235 / 361457 

Vaslui / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 



  UNISERV VASLUI 
Str. Stefan cel Mare (lânga 
statia pompare Ilvas)  
0235 / 310689 

Vaslui / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 

  VASPOST VASLUI 
Str. Traian, bl. 328, sc. D, 
parter, ap. 19  
0235 / 361267 

Vaslui / 
Vaslui 

Proiectare 
instalatii de 
utilizare 

Executie instalatii 
de utilizare 

 


