
 

Prezentare și Istoric ICG Iași - Depozitele de instalații 

 
 

Firma Instal Construct General s-a deschis în luna August 2004, odată cu 
inaugurarea magazinului din Iași, strada Vasile Lupu 160. Era un magazin mic, dar cu o 
strategie foarte bine stabilită. Principala  noastră prioritate a fost și este atenția acordată 
calității și respectul față de client. 

Acordăm mare atentie aspectelor mai sus menționate, întrucât in anul deschiderii 
firmei am remarcat o lipsă de profesionalism pe piața instalațiilor din Romania. Pornind cu 
aceasta prioritate și cu personal bine instruit si pregătit am început munca de convingere, de 
câștigare a încrederii și de mulțumire a clientului. 

Rodul priorității și a muncii noastre s-a văzut la 2 ani de la infiintare, în anul 2006, 
când am inaugurat depozitul de distribuție din Iași, strada Grădinari 4-5; un depozit 
modern, nou construit și foarte important: bine aprovizionat. Astfel, am deschis o nouă 
ramură de servicii în firma Instal Construct General și anume : distribuția de echipamente 
termice, sanitare și a echipamentelor pentru instalatiile de gaz.  După alt an de 
activitate, in 2007 am demarat extinderea magazinului de vânzări, extindere și modernizare 
încheiata în toamna aceluiași an. Astfel, am dublat suprafața magazinului existent, venind cu 
o varietate de produse și o expunere mult mai bună. 

Mergând la departamentul de distribuție, ramura care își mărea de la zi la zi aria 
de acoperire, numărul de parteneri și diversitatea echipamentelor,am stabilit în vara anului 
2010, deschiderea celui de al doilea depozit de distribuție. Astfel am creat cele mai bune 
condiții de distribuție și vânzare cu stocuri generoase și foarte important : cu livrări imediate. 
In prezent asigurăm săptămânal distribuția și vânzarea către partenerii  companiei noastre 
din zona de Nord- Est din orașele (Rădăuți, Suceava, Botoșani, Iași, Piatra Neamț, Bacău, 
Vatra Dornei, Huși, Vaslui, Negrești, Bârlad, Tecuci, Focșani, Galați), cu planuri de extindere 
a parteneriatelor de distribuție la nivel național. 

In toamna aceluiași an 2010, am început demersurile pentru înființarea 
departamentului tehnic, ofertare și proiectare, iar in același an am obținut autorizațiile 
necesare pentru instalare/montaj, întreținere și service, realizare ce a dus in primăvara 
anului 2011 la deschiderea sediului cu birourile departamentului tehnic din Iași, strada Vasile 
Lupu, nr. 142A. Prin infiintarea acestui nou departament, am inaugurat al 4-lea punct de 
lucru, venind foarte aproape de beneficiarii de lucrări ”la cheie”. Astfel beneficiarii interesați 
de realizarea unei instalații termice, sanitare, climatizare și a instalațiilor de gaz, sunt preluați 
de către specialiștii departamentului tehnic pentru consiliere și informare in stabilirea 
pachetelor cu echipamente și lucrări adecvate fiecărui proiect in parte. Important de 
menționat faptul că lucrările făcute prin firma noastră beneficiază de garanție, de service in 
garanție, post garanție și foarte important: DE AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE. 



 
           După  ani de muncă intensă privind in spate eram mulțumiți de satisfacția clienților 
noștri și de progresul realizat in firmă, dar totodată remarcam faptul că  mai lipsește ceva din 
planul de servicii  pe care la înființare ne-am propus să il punem la dispoziția clientului I.C.G.       
Ne lipsea un spațiu de expunere pentru prezentarea echipamentelor într-un mod profesional, 
fapt pentru care in anul 2014 am demarat procedurile de amenajare și deschiderea unui nou 
punct de lucru, iar in luna Iunie 2015, am inaugurat al 5-lea punct de lucru I.C.G.,  un Show-
Room de prezentare cu vânzare la cele mai înalte standarde, într-o locație din centru 
orașului Iași, într-o clădire cu un spațiu modern și o expunere cu adevărat profesională. Un 
Show-Room care a primit multe aprecieri din partea partenerilor interni, dar mai ales din 
partea partenerilor externi, fapt pentru care credem ca am reușit lucru cel mai important 
pentru firma noastră: MULȚUMIREA CLIENTULUI. 

 
Cu aceasta prezentare am ținut sa punctăm pe scurt fiecare etapă de crestere si 

dezvoltare din istoria I.C.G. (am pornit de la un magazin de 40mp, iar după 13 ani de servicii 
punem la dispoziția clienților aproximativ 1100 mp, cu echipamente expuse), oferind soluții și 
servicii complete pentru realizarea instalațiilor de calitate. Pentru noi, din interiorul firmei a 
fost destul de incomod să punctăm aceste etape (nu vrem ca acest istoric cu aceasta 
prezentare sa fie percepută ca laudă de sine), tot ce construim cu multa muncă  este rodul 
priorității principale din cadru firmei.  Dezvoltăm  acest proiect, drept mulțumire pentru 
comunitatea unde  ne-am format ca oameni și specialiști. 
 
Proiecte dezvoltate in parteneriat: 

-Exclusiv Residence 
-Bucium Confort 
-Complex Rezidențial Editurii 
-Arhondaric  Pelerini ( Anexa MânăstiriiHadâmbu) 
 

Export de echipamente in: 
-Germania și Franța 
 
Solicitați cu încredere serviciile companiei noastre in următoarele locații: 
-Show-room I.C.G. Voința: Iași,Șoseaua Arcu, nr.8 (fosta sală de sport Voința) 
-Birouri, Dep.Tehnic și Ofertare: Iași, Str. Vasile Lupu, nr. 142A 
-Depozitul 1 de distribuție: Iași, Str. Grădinari, nr. 4-5 
-Depozitul 2 de distribuție: Iași, B-dul. Metalurgiei, nr. 8 
-Magazin vânzări: Iași, Str. Vasile Lupu, nr. 160 (stația de tramvai din cartierul Metalurgie) 
 
- WWW.CENTRALETERMICEIASI.RO 
- WWW.INSTALCONSTRUCTIASI.RO 
- http//instalgeneral.bizoo.ro 
- www.facebook.com/InstalConstructGeneral 
 
Tel: 0374 770 440;  0232 240 182; 
Fax:0374 770 439;  0232 240 182; 
Mobil: 0752 166 736; 0740 139 867; 0740 138 314; 
E-mail:office@instalconstructiasi.ro 

 

Cu deosebita stima, 

Director General, 

Ec. Neculai Suculiuc 
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