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Prezentarea generală 
a companiei
General Construct este o societate de construcţii

cu sediul central în Suceava, România, structurată pe activităţi de construcţii şi instalaţii în 
construcţii. Din anul 2000 are deschisă o filială în Germania având sediul în Dusseldorf, In Der 
Donk 8a / 264, 40599 Dusseldorf.

Societatea dispune de specialişti cu o îndelungată experienţă atestată în anii de activitate, 
cu care poate aborda activităţi de construcţii şi execuţie pentru instalaţii electrice, termice, 
sanitare, ventilaţii şi gaze naturale, în limita autorizaţiilor de care dispune. Ţinta societăţii este 
satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor actuali şi potenţiali şi menţinerea ca un jucator 
important pe piaţa construcţiilor.
Pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor propuse, ne bazăm pe urmatoarele valori:

profesionalism şi respect pentru termenele limită •	
un raport excelent preţ/calitate •	
suport oferit clientului pe tot parcursul lucrării şi după terminarea ei•	
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Politica responsabilității 
sociale
Responsabilitatea stabilirii politicii Responsabilității So-
ciale și a strategiei pentru implementarea prevederilor 
SMRS în conformitate cu standardul adoptat, revine Direc-
torului General.

Construcţii civile, •	
industriale, social-

culturale, dezvoltări şi 
modernizări de drumuri, 
străzi, poduri, platforme, 

piste
Instalaţii termice, sani-•	

tare, de ventilaţie, de aer 
condiţionat 

Instalaţii de distribuţie, •	
branşamente şi instalaţii 

de utilizare gaze natu-
rale

Instalaţii electrice, •	
branşamente, tablouri 

de automatizare

Servicii
Serviciile oferite de 
firmă clienţilor sunt:

Prin emiterea politicii 
responsabilității sociale și a 
condițiilor de muncă, conducerea 
S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L. 
a stabilit liniile directoare pentru 
managementul responsabilității 
sociale și condițiilor de muncă. În 
Pol-RS-1 este prezentată Politica 
privind responsabilitatea socială.
La stabilirea politicii SMRS, con-
ducerea S.C. GENERAL CONSTRUCT 
S.R.L. s-a asigurat că această 
politică este:

Conformă cu toate cerințele •	
standardului SA 8000:2008 
și este adecvată scopului 
organizației;
Include un angajament pentru •	
satisfacerea cerințelor clienților 
și a celorlalte părți interesate 
(furnizori, salariați, patronat, 
comunitate) precum și pen-
tru îmbunătățirea continuă a 
SMRS;
Conform cu legistația •	

în vigoare și cu regu-
lile internaționale la care S.C. 
GENERAL CONSTRUCT S.R.L. 
subscrie;
Include un angajament pentru •	
protejarea angajaților și preve-
nirea accidentelor de muncă;
Asigură cadrul pentru sta-•	
bilirea obiectivelor generale 
și a obiectivelor specificeale 
responsabilității sociale și 
condițiilor de muncă.

Politica SMRS este semnata de către 
Directorul General, care își asumă 
responsabilitatea realizării tuturor 
obiectivelor.
Politica SMRS este comunicată 
tuturor angajaților, este făcută 
publică și este analizată periodic în 
ce privește gradul de adecvare.
Toți angajații sunt instruiți cu privire 
la conținutul politicii SMRS, pentru 
a cunoaște și înțelege angaja-
mentul conducerii și obiectivele 
declarate prin politică.
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Managementul calităţii

Societatea are implementat şi menţine un sistem de manage-
ment al calităţii în conformitate cu ISO 9001:2001.

S.C. GENERAL CON-
STRUCT S.R.L. dispune 
de specialişti cu o 
indelungată experienţă 
atestată în anii de activi-
tate, ceea ce garantează 
capabilitatea de a 
satisface cerinţele mereu 
crescânde de calitate 
a beneficiarilor noştri. 
Personalul nostru se com-
pune din:

Manageri de proiect •	
atestaţi M.M.F.S.P.
Auditori energetici •	
autorizaţi M.L.P.T.L
Ingineri autorizaţi •	
FIATEST consultanţă 
şi management 
Ingineri autorizaţi •	
M.L.P.T.L 

Ingineri autorizaţi •	
ANRE în domeniul 
gazelor naturale 
Ingineri autorizaţi •	
ANRE în domeniul 
instalațiilor electrice 
Ingineri autorizaţi •	
ISCIR 
Ingineri atestaţi de •	

Totalsoft în manage-
ment de proiect 
Primavera

Autorizațiile societății:
Autoritatea •	
Aeronautică 
Civilă Română 
- pentru efectu-
area următoarelor 
activități în domeniul 
aeroportuar:
execuție lucrări de •	
construcții civile, 
industriale și instalații 
aferente

reparații și întreținere •	
sisteme rutiere 
aeroportuare, inclusiv 
piste, căi de rulare 
și platforme pentru 
aeronave
Autoritatea Națională •	
de Reglementare în 
Domeniul Energiei 
Autorizație destinată •	
execuției, verificării 
și reviziei instalațiilor 
de utilizare a ga-
zelor naturale având 
regimul de presiune 
de lucru mai mică sau 
egală cu 6 bar, tip EDI
Atestat de tip B pen-•	
tru “proiectare și ex-
ecutare de instalații 
electrice interioare 
pentru construcții 
civile și industriale, 
branșamente aeriene 
și subterane, la ten-
siunea nominală de 
0,4 kV”

Certificarea ISO 9001:2001 înseamnă implemen-
tarea şi menţinerea unui management eficace, 
astfel încât compania să se situeze la cel mai 
înalt nivel atât din punct de vedere al organizării 
interne, cât şi din cel al satisfacerii oricăror cerinţe 
externe (ale beneficiarilor, ale societăţii, ale 
instituţiilor statului).
Acest fapt este confirmat pe plan internaţional de 
societăţile de certificare OQS şi Polskie centrum, 

cât şi la nivel naţional, de către firma ROCERT.
Certificare Polskie Centrum•	
Certificare OQS•	
Certificare ROCERT calitate (SR EN ISO •	
9001:2008 certificat nr.094/3/4/1)
Certificare ROCERT mediu (SR EN ISO •	
14001:2005 certificat nr. 094/2/2/2)
Certificare ROCERT SSO (SR OHSAS •	
18001:2008 certificat nr. 094/2/3/3)

Atestate
deținute de angajați și de societate
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Cifra de afaceri 
pe ultimii 5 ani, 
valori in euro

Profit net pe 
ultimii 5 ani, 
valori in euro

Numarul 
mediu de 
angajați pe 
ultimii 5 ani

Rezultatele
financiare
de pe ultimii cinci ani

pentru servicii de proiectare, su-
praveghere şi verificare tehnică 

macarale.
Servicii în domeniul macaralelor 

turn:
Închirierea macaralelor turn, •	
montarea-demontarea mac-

aralelor turn
Întreţinere şi verificări peri-•	

odice pentru macarale conf. 
PT R1-2003 ISCIR: macarale 

turn, automacarale, macarale 
portal, etc

Import acesorii pentru •	
macarale: bene beton, furci 
paleţi, telecomenzi radio şi 
prin cablu, cleşti şi dispozi-
tive de ridicat şi manipulat

Execuţie documentaţie mon-•	
taj conform ISCIR, pentru 

instalaţii de ridicat, conform 
PR R1/2003

Execuţie proiecte de mon-•	
tare a macaralelor

Servicii de supraveghere şi •	
verificare tehnică “RSVTI”, 
pentru instalaţii de ridicat

Autorizarea periodică a •	
macaragiilor

Autorizarea periodică a •	
legătorilor de sarcină

Montare macarale
Societatea este autorizată de 

ISCIR INSPECT 

2012

2011

2010

2009

2008

2012

2011

2010

2009

2008

2012

2011

2010

2009

2008

18.728.719

18.761.258

12.344.729

18.538.687

10.677.748

580.002

602.285

256.728

241.371

217.846

347

332

304

432

459
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Recomandări
Cea mai bună dovadă a calităţii serviciilor noastre o reprezintă recomandările foştilor 
clienţi, atât din ţară cât şi din străinatate, toate având calificativul FOARTE BINE

Sediu administrativ General Construct, Suceava. 
In prim plan, sediul de birouri. In plan secundar, 
noua hală de producție.
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A 
construi este ce știm noi 
să facem mai bine. Prin tot 
ce facem, noi construim, si 
o facem cu toată raspun-
derea. Anii de experiență, 

devotamentul personalului si continua 
deschidere spre nou ne sunt re-
cunoscute de către clienți și colaborato-
ri. Recomandările primite la terminarea 
lucrărilor, toate cu calificativul FOARTE 
BINE, reflectă acest lucru:

 S.C. Cascade Empire S.R.L. Sebeş  •	
- pentru lucrarea „Proiectare si 
executie Hotel, in solutie Subsol + 
Parter + 5 etaje”
Parchetul de pe lânga Tribunalul •	
Suceava – pentru lucrarea „Sediu 
pentru unitatile de Parchet de 
pe langa Judecatorie, Tribunal si 
Curtea de Apel Suceava” 
Aeroportul “Ştefan cel Mare” Su-•	
ceava – pentru lucrarea „Reparatii la 
suprafetele pistei aterizare – deco-
lare la Aeroportul „Stefan cel Mare” 
Suceava”
Mănăstirea Dragomirna Suceava •	
– pentru lucrarea „Restaurarea si 
conservarea patrimoniului cultural 
si modernizarea infrastructurii con-
exe la Manastirea Dragomirna, jud. 

Suceava, cod SMIS ”
S.C. Fresenius Nephrocare România •	
– pentru lucrarea „Centrul de dializa 
„Fresenius” Suceava”
S.C. Carpathian Springs S.A. Vatra •	
Dornei – pentru lucrarea „Lucrari 
de constructii, confectii metalice si  
de montaj – Fabrica de imbuteliere 
Ape Minerale Coverca – Paltinis, 
comuna Panaci, judetul Suceava ”
Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfân-•	
tul Ioan cel Nou” Suceava – pentru 
lucrarea „Reparatie capitala Aco-
peris – Terasa la Spitalul Judetean 
de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” 
Suceava”
Carpat Beton S.R.L. Bucureşti – •	
pentru lucrarea „Executie statie 
de betoane ecologica – comuna 
Letcani, judetul Iasi”
BAM Deutschland AG – pentru •	
lucrarile „Santierul de constructii/
rezistenta EnBW Stuttgart” si „San-
tierul de constructii/structuri de 
rezistenta Arena Ludwigsburg”
ALP BAU SRL&CO.KG Mannheim – •	
pentru lucrarile „Constructie noua 
la Hofgarten-Palais Dusseldorf” si 
„Orion Darmstadt – cladire admin-
istrativa si de birouri, cu garaje 
subterane”
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General Construct a realizat în calitate de antreprenor 
general construcții civile, industriale și de artă în 
județul Suceava și în alte județe din țară.
În calitate de subantreprenor de specialitate a partici-
pat în țară și străinătate la realizarea de lucrări social 
edilitare și industriale de mare complexitate.

Experiența acumulată ne permite să abordăm orice 
soluție constructivă cum ar fi structurile monolite din 
beton armat cu prefabricate sau construcții met-
alice. Analizând activitatea companiei din ultimii 5 
ani, putem enumera o parte din lucrările pe care noi 
le-am executat sau la care am participat și pe care le 
considerăm reprezentative:

Lucrări în România

Reabilitare monumente:

Beneficiar: Consiliul Judetean Suceava
Proiectant: SC RELIANS CORP SRL 
Antreprenor general: S.C. General Construct S.R.L. 
Suceava

Reabilitarea Cetăţii 
de Scaun a Sucevei

Beneficiar: Mănăstirea Putna
Proiectant: SC AL PRO CONSTRUCT SRL
Antreprenor general: S.C. General Construct S.R.L. 
Suceava

Mănăstirea Putna
consolidarea structurii de rezistență

Reabilitarea Cetății de Scaun a Sucevei
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Construcții industriale:

Beneficiar: Manastrirea Dragomirna
Proiectant: Biroul individual de arhitectură Bratilove-
anu Gheorghe
Antreprenor general: S.C. General Construct S.R.L. 
Suceava
Valoarea investiţiei: 4.546.847 €

Mănăstirea 
Dragomirna
restaurare şi conservare

Execuție magazin LIDL Suceava
Imagine din timpul lucrărilor de construcții

Moara 
depozit ecologic, județul Su-
ceava

Beneficiar: Consiliul judetean Suceava
Proiectanti: Consortium C&E Consult-
ing and Engineering GmbH; Louis 
Berger SAS Poyry Environment GmbH
Antreprenor general: S.C. General Con-
struct S.R.L. Suceava

LIDL 
Execuţie magazin în Suceava
Beneficiar: LIDL ROMANIA SCS
Denumire lucrare: Centru comercial tip 
supermarket, amenjare parcare si acces 
semnal luminos si imprejmuire teren
Proiectant general: ACCENT plus S.R.L. 
IASI
Antreprenor general: S.C. General Con-
struct S.R.L. Suceava

Valoarea investiţiei: confidențial

Manastirea Dragomirna
Foto arhitectură noaptea
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Fabrica de îmbuteliere ape minerale, Panaci

Beneficiar: Carpathian Springs
Proiectant: S.C. ADIM PROIECT SRL 
Suceava
Constructor: S.C. General Construct 
S.R.L. Suceava
Valoarea contractului: 2.607.800 €

Carpathian 
Springs
Fabrica de îmbuteliere ape 
minerale, Panaci

Centrala electrică de cogenerare pe biomasă
Imagini din timpul construcției

Beneficiar: S.C. Bioenergy Suceava 
S.R.L.
Proiectant general: S.C. TRIPEXPERT 
S.R.L. Deva
Proiectant de specialitate: Kastner ZT- 
GmbH, URBAS stahl- und Anlagebau, 
Riegler & Zechmeister Planung - Ener-
gie Anlagen
Constructor: S.C. General Construct 
S.R.L. Suceava

Centrala 
electrică de 
cogenerare 
pe biomasă 
Suceava 
lucrari de constructii la rosu 
si lucrari externe
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Beneficiar: Municipiul Suceava
Proiectant: SC SEARCH CORPORATION 
SRL Bucuresti
Constructor: S.C. General Construct S.R.L. 
Suceava
Valoarea contractului: 5.663.432 €
Durata de realizare: 15.03.2011 – 
01.12.2012

Municipiul 
Suceava 
reabilitarea zonei centrale 
prin creare parcaje subterane, 
reabilitare pietonal si strazi

Dezvoltări şi modernizări de drumuri, străzi, platforme

Construcții civile

Beneficiar: Spitalul municipal Fălticeni
Proiectant: SC Proteus SRL Suceava
Antreprenor general: S.C. General Con-
struct S.R.L. Suceava
Valoarea contractului: 7.332.991 €

Spital 
Municipal 
Fălticeni  
construcție

Construcție Spital municipal Fălticeni
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ANI rezidențial
ansamblu de locuințe particulare, Suceava

Beneficiar: AMW IMOBILIARE SRL
Proiectant: S.C. Arhitectura Grafica Design S.R.L. 

Constructor: S.C. General Construct S.R.L. Suceava
Localizare: municipiul Suceava, str. Ilie Ilașcu
Obiectiv: ansamblu format din  2 tronsoane 

P+3E+M1+M2 (tip A) si un tronson  P+2E+M1+M2 (tip 
B)

Valoarea investiţiei: 2.728.965 €

Enescu
bloc de locuințe și spații comerciale

Beneficiar: AMW IMOBILIARE SRL 
Proiectant: S.C. LINE ARH S.R.L. 

Constructor: S.C. General Construct S.R.L. Suceava
Localizare: bulevard George Enescu, nr. 16G

Obiectiv:  bloc de locuințe și spații comerciale
Valoarea investiţiei: 1.061.139 €

Ucatana2
bloc de locuințe și spații comerciale

Beneficiar: AMW IMOBILIARE SRL
Proiectant: S.C. MIDA CONSTRUCT S.R.L. 

Constructor: S.C. General Construct S.R.L. Suceava
Localizare: municipiul Suceava, str. Narciselor nr. 31, 

bloc 31
Obiectiv: bloc de locuințe și spații comerciale 

S+D+P+8E
Valoarea investiţiei: 6.473.594 €



Haideți să construim împreună! PAGINA

Pentru mai multe detalii vizitați www.generalconstruct.ro

15

Mihai Eminescu
ansamblu de apartamente si spații comerciale

Beneficiar: Persoane fizice si juridice
Proiectant: S.C. ARSIS SRL Suceava, arh. Chirica Elena 
Constructor: S.C. General Construct S.R.L. Suceava
Localizare: str. Mihai Eminescu, nr. 10, Suceava
Obiectiv: sc. A - spații comerciale S+P+4E, suprafața 
utilă 1720 mp; sc. B - Locuințe S+P+4E, 16 aparta-
mente; sc. C - locuințe S+P+3E, 11 apartamente; 
sc. D - locuințe S+P+4E, 14 apartamente
Valoarea investiţiei: 2.804.301 €

Fresenius
centru de dializă, Suceava

Beneficiar: Fresenius Nephrocare Romania S.R.L.
Proiectant: S.C. RYV PROIECT SRL 
Constructor: S.C. General Construct S.R.L. Suceava
Localizare: B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21, Suceava
Valoarea investitiei: 591.753 € 

Ipotești
ansamblu de locuințe

Beneficiar: Persoane fizice 
Proiectant:  S.C. Arhitectura Grafica Design S.R.L. 
Constructor: S.C. General Construct S.R.L. Suceava
Un ansamblu elegant de 18 vile situate într-una din
zonele cu cel mai mare potenţial din jurul orașului 
nostru.
Confortabile și elegante, cele două tipuri de case
din ansamblul „Ipotești” sunt o alegere firească 
pentru cei care vor mai mult decât o locuinţă, care 
își doresc intimitate și o mică grădină.
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HARSCO INFRASTRUCTURE



Haideți să construim împreună! PAGINA

Pentru mai multe detalii vizitați www.generalconstruct.ro

17

SLK Klinik Heilbronn
Am Gesundbrunner 20-26, Flurst. 4371, 74078 Heilbronn

Partener român: S.C. General Construct S.R.L. 
Partener german: BAM Deutschland AG, Monchhaldenstr. 26, 70191 Stuttgart; 
Durata de realizare: 03.09.2012 – 31.12.2013
Valoarea contractului: 6.039.134 €

Partener român: S.C. General Construct S.R.L. 
Partener german: BAM Deutschland AG, Monchhaldenstr. 26, 70191 
Durata de realizare: 17.09.2012 – 24.06.2013
Valoarea contractului: 1.680.951 €

Partener român: S.C. General Construct S.R.L. 
Partener german: Rathaus Munchen Los I und Los 2, Monchhaldenstrasse 26, 70191 
Stuttgart -BAM Deutschland AG, Monchhaldenstr. 26, 70191 Stuttgart
Durata de realizare: 14.01.2013 – 21.12.2013
Valoarea contractului: 2.275.694 €

Lucrări în Germania

Ansamblu locuințe Grafental, Dusseldorf
Neumannstrasse/ Ecke Schluterstrasse. Flur 11, Flurst. 363-366, 40235 Dusseldorf

IT - Rathaus Munchen
Agnes-Pockels-Bogen, Flurst. 416/11 +416 in 80992 Munchen
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MFSH Gummersbach
Steinmulleralle Flur. 7 flurstuck 4985,4992, 51643 Gummersbach

Partener român: S.C. General Construct S.R.L. 
Partener german: BAM Deutschland AG, Monchhaldenstr. 26, 70191 Stuttgart 
Durata de realizare: 15.10.2012 – 24.04.2013
Valoarea contractului: 730.000 €

Partener român: S.C. General Construct S.R.L. 
Partener german: BAM Deutschland AG Monchhaldenstr. 26, 70191 Stuttgart 
Durata de realizare: 20.08.2010 – 23.03.2012
Valoarea contractului: 2.400.000 €

Partener român: S.C. General Construct S.R.L. 
Partener german: BAM  Deutschland AG, Monchhaldenstr. 26, 70191 Stuttgart
Durata de realizare: 01.10.2011 – 31.03.2012
Valoarea contractului: 1.879.136 €

Clădire nouă Landtag Brandenburg, Potsdam
Am Alten Markt, Flur 6, Flurst. 496 14467 Potsdam

Ministerium, Stuttgart
Willy - Brandt - Strasse, 70173 Stuttgart

Partener român: S.C. General Construct S.R.L. 
Partener german: Peter Holthausen GmbH & Co. KG, Burgunderstr. 35, 40549 Düs-
seldorf 
Durata de realizare: 16.04.2012 - 23.02.2013
Valoarea contractului: 1.200.000 €

Ansamblu de locuinte, Hamburg
Harvestehuderweg 36a-c, Hamburg
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Alfons-Kern-Schule
Altstadter Kirchenweg, Flur. Nr. 952/1, 75175 Pforzheim

Partener român: S.C. General Construct S.R.L. 
Partener german: BAM Deutschland AG, Monchhaldenstr. 26, 70191 Stuttgart
Durata de realizare: 01.10.2009 – 24.05.2010
Valoarea contractului: 710.464 €

Partener român: S.C. General Construct S.R.L. 
Partener german: BAM Deutschland AG Monchhaldenstr. 26, 70191 Stuttgart 
Durata de realizare: 06.09.2010 – 31.03.2011
Valoarea contractului: 4.725.595 €

 Partener român: S.C. General Construct S.R.L. 
Partener german: BAM Deutschland AG, Monchhaldenstr. 26, 70191 Stuttgart 
Durata de realizare: 07.05.2012 – 31.10.2012
Valoarea contractului: 3.412.530 €

Aeroport Berlin
Flur 3 Flurstuck 247, 12529 Schonefeld

West Arkaden Freiburg
Berliner Allee/Lehener Str. Flurst. 6327/4, 6332 79106 Freiburg

Partener român: S.C. General Construct S.R.L. 
Partener german: Hans Holzner Baugesellschaft mbH, Innlände 20, 83022 Rosen-
heim
Durata de realizare: 15.11.2012 - 08.09.2013
Valoarea contractului: 599.918 €

Ansamblu de locuinte cu garaj subteran
Nymphenburgerstr. 124, München
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Studiu de caz
Proiectarea, construcția și punerea în funcțiune a stației de tratare a levigatului, a stației 
de sortare inclusiv construirea facilităților auxiliare la depozitul ecologic de la Moara, 
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Depozit ecologic Moara 
Drum perimetral în partea de N-E. 

Imagine de pe parcursul lucrării.
Operațiuni efectuate: decapare strat vegetal 

și umplutură cu argilă compactată.

Locaţia proiectului 
Amplasamentul pentru depozitul eco-
logic de la Moara este situat în partea de 
est a judeţului Suceava, România, la o 
distanţă de aproximativ 1 km în partea de 
nord-vest a satului Vornicenii Mari şi 1 km 
în partea de nord-est de satul Vornicenii 
Mici. 

Elementele componente ale 
proiectului
Depozitul ecologic de la Moara (celula 1 şi 
celula 2) are o suprafaţă totală de aprox-
imativ 21,2 ha. Suprafaţa primei celule 
estede aproximativ 7,6 ha.
Principalele lucrări de construcţii sunt:

Construirea drumului de acces tem-•	
porar începând de la drumul naţional 
Dc25/Dj209C 
Pregătirea şantierului de construcţie•	
Îndepărtarea şi depozitarea •	
intermediară a stratului vegetal exis-
tent
Îndepărtarea şi depozitarea •	
intermediară a pământului de la baza 
depozitului, de pe drumul de acces 
ocolitor şi a facilităţilor de drenare 
necesare
Construirea sistemului de etanşare a •	
bazei depozitului, din: Strat existent 
(barieră geologică); Sistem mineral de 
etanşare; Membrană PHD ca strat
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artificial de etanşare cu strat de protecţie 
din geotextil

Construirea sistemului de drenare •	
pentru baza depozitului (levigat) 
din: Conducte de drenare; Strat de 
drenare; Conducte de colectare cu 
cămine de vizitare şi evacuare de 
urgenţă; Staţie de pompare pentru 
levigat; Bazin tampon pentru levigat; 
Instalaţie de tratare a apelor uzate 
pentru levigat
Construirea facilităţilor pentru •	
evacuarea apelor de suprafaţă, din: 
Şanţurile care limitează depozitul cu 
evoluţie diferită (pavare); Evacuare 
în recipienţi; Canale de scurgere şi 
burlane; 
Construirea unei facilităţi pentru stin-•	
gere incendiu, din: Lac cu apă pentru 
incendii; Staţie de pompare pentru 
apă stingere incendii; Conducte de 
apă stingere incendii ca ţevi de presi-
une cu câţiva hidranţi

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Construirea unui sistem extragere •	
gaze,  din: Staţii de colectare gaze; 
Conducte pentru colectare gaze; 
Instalarea mijloacelor de separare 
condens; Compresor şi dispozitive de 
ardere
Construirea următoarelor clădiri şi •	
facilităţi tehnice: Linie de sortare; 

Clădire administrativă; Cântar camio-
ane; Instalaţie de spălare a roţilor; 
Rampă pentru furnizori privaţi; Pava-
rea drumurilor, a căilor de acces şi a 
altor zone cu pietriş, asfalt sau pavele; 
Dotarea externă a zonei depozitului •	
cu infrastructură: Curent electric, 
telecomunicaţii şi apă potabilă
Dotarea internă a zonei depozitului •	
cu infrastructură: Curent electric, 
telecomunicaţii şi apă potabilă
Instalarea sistemului de iluminat pen-•	
tru amplasament şi drumuri
Instalarea unui gard, inclusiv a unei •	
porţi 
Instalarea echipamentelor de moni-•	
torizare: Puţuri de monitorizare; 
Puncte pentru mostre de levigat; Uni-
tate de monitorizare climă; Unitate de 
monitorizare a calităţii gazului; Echi-
pamente de monitorizare a tasărilor.

Serviciile de utilităţi cum ar fi curent elec-
tric, apă şi telefon nu există în prezent în 
zona depozitului.

Activităţi principale 
Trebuie construită prima celulă a depozi-
tului ecologic. Lucrările trebuie să includă:

Construirea digurilor•	
Reorganizarea, nivelarea şi compac-•	
tarea solului existent
Sistem de etanşare a bazei for-•	
mat din strat mineral de etanşare, 
geomembrană şi geotextil (strat de 
protecţie)
Strat de drenare cu conducte de •	
drenare
Lungimea medie a primei celule este •	
de aprox. 240 m, lăţimea medie de 
aprox. 350 m. 

Sistemul de drenare include un strat de 
drenare, conducte, cămine de vizitare, ba-
zine tampon şi staţii de pompare. Digurile 
reprezintă limitele noii zone a depozitului. 
Apa de suprafaţă este colectată în rigole 
de-a lungul digurilor şi deversată în cana-
lul natural existent. Sistemul de etanşare 

Clădire Administrativă (pentru 
personalul care iși va desfașura 

activitatea în depozitul ecologic)

Terasamente pentru conducta 
de ceramică vitrificată pentru 

colectarea levigatului și a 
apelor uzate
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a bazei este format din terenul existent 
şi un strat mineral de etanşare cu o 
geomembrană de 2,0 mm deasupra. 
Geomembrana este protejată de un strat 
geotextil ≥1200 g/m2.
Geomembrana şi geotextilele trebuie 
transportate, instalate şi manevrate 
ţinând cont de specificaţiile de calitate 
ale producătorului. Stratul protector de 
geotextil trebuie instalat imediat după 
instalarea geomembranei. Apoi trebuie 
construit stratul de drenaj. Acesta nu 
poate fi traversat direct de vehicule sau 
utilaje de construcţie. Trebuie realizat 
mai întâi un strat suplimentar adecvat de 
protecţie (de exemplu un drum de acces 
din deşeuri provenite din materiale de 

construcţie).

Valoarea investiției
Valoarea totală a investiției este de 
6.192.233 Euro.

Descriere generală
Baza depozitului urmăreşte înclinaţia 
existentă a terenului, panta rezultantă 
fiind de aprox. 1,25-2,25% de la est la 
vest. Trebuie presupus faptul că solul 
existent nu îndeplineşte cerinţele pentru 
o barieră geologică. Pământul excavat 
trebuie depozitat pe suprafaţa zonei pe 
care se va realiza celula 2, adică zona 
din partea de vest a depozitului până la 
bazin poate fi umplută cu acest pământ. 

Celula 1: strat de balast 
și montare geotextil de 

protecție

Diplome obţinute
2008 - Premiul special pentru dinamică •	
deosebită a dezvoltării intreprinderii decernat in 
Topul firmelor private 2007 din judeţ; 
2008 - Diploma de excelenţă pentru rezultate •	
economice, continuitate şi eficienţă în sistemul 
de management al intreprinderii, decernat de 
CNIPMMR;
2008 - Diploma jubiliară de excelenţă în afaceri •	
decernată de CNIPMMR; 
2008 - Diploma pentru locul 2 pe judeţ la cate-•	
goria intreprinderi mari, decernată de CNIPMMR; 
2008 - Premiul special judeţean - pentru realiza-•	
rea unui număr mare de obiective de investiţii în 
plan local decernat de CNIPMMR; 
2009 - Diploma pentru realizarea unui numar •	
mare de obiective de investiţii în plan local 
conform clasificării din Topul Naţional al firmelor 
private 2009, oferită de Consiliul Naţional al În-
treprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România;
2010 - Locul I în Topul Firmelor 2010 oferit de •	
Camera de Comerţ şi Industrie Suceava
2010 - “Cele mai multe locuri de muncă •	

menţinute în 2009” oferit de Camera de Comerţ 
şi Industrie în noiembrie 2010
2010 - Trofeul Special Top Bucovina, Colegiul •	
de conducere în anul 2010, oferit de Camera de 
Comerţ şi Industrie
2010 - Diploma de excelenţă, Topul firmelor Bu-•	
covina, oferită de Camera de Comerţ şi Industrie 
în noiembrie 2010
2010 - Diploma aniversară pentru participarea •	
activă la dezvoltarea economică locală, te-
nacitatea şi rezistenţa în menţinerea afacerilor, 
decernată la Forumul IMM 2010
2010 - Managerul anului 2009 – Ing. Viorel Nuţu, •	
decernat la Forumul IMM 2010
2010 - Locul I pe judeţ în domeniul de activitate •	
– întreprinderi mari, decernată la Forumul IMM 
2010
2011 - Locul I pe judeţ în domeniul de activitate •	
şi categoria firmei decernată la Forumul IMM 
2011 din Judeţul Suceava
2011 - Locul I în Topul Firmelor Bucovina oferit •	
de Camera de Comerţ şi Industrie Suceava



Forma de organizare:   Societate cu raspundere limitata
Capital:    1.570.000 lei, capital integral privat şi vărsat
Număr de înregistrare  fiscală:  J33/2350/1994
Cod fiscal:    RO6908390
Adresa:    Calea Unirii nr. 102, Suceava
Banca:     UniCredit Țiriac Bank sucursala Suceava
     Volskbank sucursala Suceava
Numere de telefon:   +40 230 206076
     +40 230 206077
     +40 330 401075
     +40 330 401076
Număr de fax:    +40 230 521293
E-mail:     geco@generalconstruct.ro

General Construct
Suceava, România

General Construct 
Dusseldorf, Germania
Adresa firmei:    In der Donk 8a/264, 40599 Dusseldorf 
Numere de telefon:   +49 2111799950
Număr de fax:    +49 2117406123
E-mail:     gecod@t-online.de


