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“Am construit și am dezvoltat
această companie cu spri j inul
fiecărui colaborator care s-a
alăturat misiuni i General Construct.
De-a lungul celor 22 de ani, am
format famil ia General Construct.
Am încercat să respectăm principi i le
de încredere, de investiţi i reciproce
și avantajului reciproc, am încercat
să luăm împreună decizi i și am
acordat fiecărui colaborator
l ibertatea depl ină de a-și exprima
punctul de vedere. Împreună am
sărbătorit succesul şi împreună am
învăţat din eşecuri . Astăzi , având

experienţa celor 22 de ani, putem
spune că demersul nostru este
menţinerea obiectivelor de
recunoaştere a valori lor şi oferirea
posibi l ităţi i de dezvoltare a
colaboratori lor, pentru ca împreuna
să construim proiecte mari în vi itor.
Fiecare dintre membri i echipei
General Construct au contribuit la
succesul companiei , iar pentru
aceasta, doresc să le mulţumesc.”

Viorel Nuţu
Director General

gânduri
de început

Revistă editată şi produsă
de S.C. General Construct
S.R.L. Suceava

Toate drepturi le rezervate.
Orice uti l izare integrală sau
parţială a conţinutului se
poate face numai cu acordul
scris obţinut, în prealabi l , al
S.C. General Construct S.R.L.
Broşură de prezentare
publ icată anual

DATE IDENTIFICARE
S.C. General Construct S.R.L.
Suceava
Str. Calea Uniri i nr. 1 02
Cod: 7201 41
Suceava, România

CONTACT
Tel : +4 0230 206076
Fax: +4 0230 521 293
Pentru mai multe detal i i
vizitaţi
www.generalconstruct.ro
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General Construct este o societate de
construcţi i cu sediul central în Suceava,
România, structurată pe activităţi de
construcţi i şi instalaţi i în construcţi i .
A fost înfi inţată în 1 994 având ca obiect
de activitate prestarea de servici i în
construcţi i . Activitatea în primii ani a fost
relativ minoră, bazată pe activitatăţi cum
ar fi : preparare betoane, transport
tehnologic, execuţie prefabricate.
Începând cu 1 997 s-a diversificat
portofol iul de servici i cu transport
agregate, terasamente, preparare și
transport betoane, execuţie prefabricate,
instalaţi i termice, electrice, de gaze,
sanitare, instalaţi i de ridicat, curenţi slabi
și lucrări speciale cum ar fi termo și
hidroizolaţi i , decupări betoane cu scule
diamantate și confecţi i metal ice. Din
1 998 au fost începute și activităţi de
prestaţi i pentru terţi și au apărut și
primele contracte unde antreprenor
general era General Construct.
Pe măsură ce societatea a evoluat, a
devenit vizibi lă și în clasamentele de
special itate astfel că în catalogul IBC
Focus din 201 5 se află pe locul 1 4 în
topul naţional . Cu toate că nu a
funcţionat niciodată cu gândul la topuri și

clasamente, nu se poate spune că
această clasare nu onorează ba chiar
mobil izează întreg colectivul , care
continuă să creadă că adevărata
performanţă este faptul că are un loc bine
definit pe piaţă, are mulţi beneficiari cu
care a executat două sau mai multe
investiţi i , iar firma este percepută ca fi ind
profesionistă și serioasă.
Societatea dispune de special işti cu o
îndelungată experienţă atestată în ani i de
activitate, cu care poate aborda activităţi
de construcţi i şi execuţie pentru instalaţi i
electrice, termice, sanitare, venti laţi i şi
gaze naturale, în l imita autorizaţi i lor de
care dispune. Obiectivul principal este
satisfacerea cerinţelor şi aşteptări lor
cl ienţi lor actual i şi potenţial i şi
menţinerea ca un jucator important pe
piaţa construcţi i lor.
Pentru ducerea la îndepl inire a
obiectivelor propuse, de bază sunt
urmatoarele valori :

o profesional ism şi respect pentru
termenele l imită

o un raport excelent preţ/cal itate
o suport oferit cl ientului pe tot
parcursul lucrări i şi după terminarea
ei

prezentarea
generală a firmei
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Din anul 2000 avem deschisă o sucursală
neindependentă la Dusseldorf, în
Germania, prin care executăm în
subantrepriză lucrări de structură la
construcţi i civi le și industriale. Am reușit
să ne impunem pe piaţa construcţi i lor
civi le din Germania, devenind un partener
sol id pentru antreprenori i cu care
colaborăm de mai mulţi ani . Datorită
experienţei comune și idei lor inovatoare,
suntem capabil i să găsim pentru cl ienţi i
noștri cele mai bune soluţi i strategice și
economice. Un colectiv redus, dar cu
inaltă pregatire profesională, reușește să
gestioneze lucrări le de pe toate șantierele
deschise în Germania.
Standardele noastre de cal itate
corespund exigenţelor pieţei germane,
astfel încât portofol iul de lucrări externe
se îmbogăţește continuu. Cartea noastră
de vizită o reprezintă lucrari le deja
ridicate și cei 1 6 ani de experienţă pe o
piaţă cu o concurenţă deosebită.

Adresa firmei: In der Donk 8a/264,

40599 Dusseldorf

Numere de telefon: +4921 1 1 799950
Numar de fax: +4921 1 74061 23
E-mail : gecod@t-online.de

Începând cu acest an, anunţăm un nou membru în grupul de
firme General Construct. Este vorba de societatea "N & S

Bau GmbH", care a fost constituită în luna apri l ie 201 6.
Conducerea oprerativă a societăţi i a fost încredinţată D-lui
Norbert Neuhold. Scopul infinţări i acestei societăţi a fost
dezvoltarea activităţi i pe care o desfășoară în prezent
General Contruct în Germania.
Activitatea societăţi i :

o contractor general pentru real izarea de clădiri de
locuinţe, birouri , clădiri comerciale și industriale

o lucrări de construcţie și reparaţi i la clădiri existente,
modernizarea și renovarea la clădiri vechi ,

o servici i în construcţi i
Prin acest gen de activitate, noua societate are dreptul în
conformitate cu legislaţia germană să contracteze lucrări de
construcţie și finisaje de la beneficiar, lucrări pe care le
poate executa cu personal propriu sau le poate
subcontracta parţial sau în întregime altor societăţi .
În prezent societatea a semnat un contract pentru execuţia
lucrări lor de contrucţi i pentru subsolul corpului A – Biserică,
la investiţia “Așezământul Bisericesc Ortodox Roman” din
München. În continuare se fac demersuri pentru
achiziţionarea și a altor contracte atât pentru lucrări la roșu
cât și lucrări de finisaje și renovări la clădiri existente.
În perspectiva anului vi itor dorim ca societatea să-și
constituie un nucleu propriu de ingineri tehnicieni și
economiști cât și o echipă de intervenţie pentru lucrări de
reparaţi i și modernizare clădiri compusă din cca. 1 5-20 de
muncitori special izaţi în lucrări de renovare și finisaje.

sucursala
germană

extindere pe
plan extern
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organigrama firmei
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atestate. autorizaţi i .
recomandări
GENERAL CONSTRUCT dispune de
special iști cu o îndelungată experienţă
atestată în ani i de activitate.
Ne-am concentrat pol itica de resurse
umane pe recrutarea și valorificarea
eficientă a competenţelor necesare
îndepl iniri i obiectivelor propri i , ceea ce
garantează capabil itatea de a satisface
cerinţele mereu crescânde de cal itate a
beneficiari lor noștri . Benefici ind de o
cal itate ridicată a materialelor uti l izate,
precum și de o înaltă cal ificare a
personalului nostru, va asigurăm că
planuri le și impl icit construcţi i le
dumneavoastră au garanţia cal ităţi i
lucrări lor.

Personalul nostru se compune din:
oManageri de proiect atestaţi
M.M.F.S.P.

oAuditori energetici autorizaţi M.L.P.T.L
o Ingineri autorizaţi FIATEST
consultanţă și management

o Ingineri autorizaţi M.L.P.T.L. ca R.T.E.
în domenii le construcţi i civi le,
industriale și agrozootehnice

o Ingineri autorizaţi de I .S.C. ca diriginţi
de șantier

o Ingineri autorizaţi de I .S.C. ca
responsabi l i cu controlul tehnic de
cal itate în construcţi i

o Ingineri autorizaţi A.N.R.E. în
domeniul gazelor naturale

o Ingineri autorizaţi A.N.R.E. în
domeniul instalaţi i lor electrice

o Ingineri autorizaţi I .S.C. I .R.
o Inspectori în domeniul S.S.M.
o Tehnicieni autorizaţi montare
sisteme și instalaţi i de l imitare și
stingere incendi i
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AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
ROMÂNĂ
Autorizaţie pentru efectuarea de activităţi
în domeniul aeroportuar:

o execuţie lucrări de construcţie civi le,
industriale și instalaţi i aferente

o reparaţi i și întreţinere sisteme rutiere
aeroportuare, inclusiv piste, căi de
rulare și platforme pentru aeronave

AUTORITATEA NAŢIONALA DE
REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL
ENERGIEI

oAutorizaţie destinată execuţiei ,
verificări i și reviziei instalaţi i lor de
uti l izare a gazelor naturale având
regimul de presiune de lucru mai

mică sau egală cu 6 bar, tip EDI
o Atestat de tip B pentru “proiectare și
executare de instalaţi i electrice
interioare pentru construcţi i civi le și
industriale, branșamente aeriene și
subterane, la tensiunea nominală de
0,4 kV”

CENTRUL NATIONAL PENTRU
SECURITATE LA INCENDIU ȘI
PROTECŢIE CIVILĂ

oAutorizaţie pentru efectuarea
lucrări lor de instalare și întretinere a
sistemelor și instalaţi i lor de l imitare
și stingere a incendi i lor, cu excepţia
celor care conţin anumite gaze
fluorurate cu efect de sera

oRecomandare BAM Deutschland AG,
Germania

oRecomandare Carpat Beton
București

oRecomandare Spitalul Judeţean
Suceava

oRecomandare Carpathian Springs
Vatra Dornei

oRecomandare Fresenius Nephrocare
Suceava

oRecomandare Mănăstirea
Dragomirna Suceava

oRecomandare Aeroportul Ștefan cel
Mare Suceava

oRecomandare S.C. Cascade Empire
S.R.L. Sebeș

oRecomandare Parchetul de pe lânga
Tribunalul Suceava

oRecomandare sucursala C.E.C.
Suceava

oRecomandare D.G.A.S.P.C. Suceava
oRecomandare Centrul de repcuperare
și reabi l itare neuropsihiatrică
Costâna

Cea mai bună dovadă a cal ităţi i servici i lor noastre o
reprezintă recomandari le foști lor cl ienţi , toate având

cal ificativul FOARTE BINE.

General Construct
este gata oricând să
devină partenerul și
colaboratorul
dumneavoastră.
Haideţi să construim
împreună!
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premii
obţinute
Cal itatea lucrări lor este confirmată și de
distincţi i le obţinute în ultimii ani :

o201 5 - Diplomă pentru contribuţia
adusă la dezvoltarea adusă
Aeroportului Internaţional "Ștefan cel
Mare" Suceava, de la înfi inţare până
în prezent

o201 5 - LOCUL I - Topul firmelor
201 4 real izat de Camera de Comerţ
și Industrie Suceava - Gala excelenţei
în afaceri 201 4

o201 5 - PREMIUL SPECIAL pentru
parteneriatul cu Camera de Comerţ și
Industrie Suceava în 201 4 – Topul
firmelor Bucovina 201 4 - Gala
excelenţei în afaceri 201 5

o201 4 - LOCUL I - Topul firmelor
201 3 real izat de Camera de Comerţ
și Industrie Suceava - Gala excelenţei
în afaceri 201 3

o201 3 - PREMIUL SPECIAL pentru
parteneriatul cu Camera de Comerţ și
Industrie Suceava în 201 2 – Topul
firmelor Bucovina 201 2 - Gala
excelenţei în afaceri 201 3

o201 2 - LOCUL I - Topul firmelor
201 1 real izat de Camera de Comerţ
și Industrie Suceava - Gala excelenţei
în afaceri 201 2

o201 2 - TROFEUL SPECIAL pentru
spri j inul acordat Camerei de Comerţ
și Industrie Suceava în anul 201 1 –
Topul firmelor Bucovina 201 2 - Gala
excelenţei în afaceri 201 2

o201 2 - DIPLOMA DE EXCELENŢĂ
pentru performantele în afaceri
înregistrate în anul 201 1 – oferită
de CNIPMMR – Forumul IMM
Suceava 201 2 “IMM – prezent și
vi itor”
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Societatea are implementat și menţine un
sistem de management integrat cal itate -
mediu - SSO, care acoperă toate
procesele, activităţi le, produsele și
servici i le noastre, în conformitate cu
cerinţele standardelor de management al
cal ităţi i (SR EN ISO 9001 :2008), mediu
(SR EN ISO 1 4001 :2005) și sănătate și
securitate ocupaţională (SR OHSAS
1 8001 :2008).
Prin preocupări le și activităţi le sale
curente, conducerea firmei urmărește
crearea unui cadru adecvat de echi l ibrare
a interesului economic cu cel ecologic și
cu interesul manifestat faţă de factorul
uman, considerând satisfacerea depl ină a
cerinţelor cl ienţi lor, profitabi l itatea,
sănătatea și securitatea ocupaţională și
protecţia mediului înconjurător, ca bază
pentru o dezvoltare durabi lă.
Societatea este preocupată în mod activ
de îmbunătăţirea propri i lor standarde în
domeniul managementului cal ităţi i ,
protecţiei mediului și al sănătăţi i și
securităţi i în muncă.
În acest context, ne angajăm să asigurăm
implementarea, dezvoltarea și continua
îmbunătăţire a eficacităţi i acestui sistem,
ca mij loc de păstrare a reputaţiei noastre
și a poziţiei pe piaţa construcţi i lor.

managementul
cal ităţi i

IBC FOCUS, l ider de piaţă în monitorizarea
și studierea pieţei construcţi i lor, acordă
firmei General Construct SRL Suceava,
diploma de excelenţă și locul 1 4 într-un
top independent al antreprenori lor
general i în construcţi i în anul 201 5. Încă
din primul număr, cel din 201 0, ne
menţinem și chiar avansăm în acest top.
Poziţia din acest prestigios clasament
aduce încrederea potenţial i lor cl ienţi și
colaboratori în firma noastră.

locul 1 4 in Top 1 00
Antreprenori general i în
construcţi i 201 5
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General Construct a
real izat în cal itate de
antreprenor general

construcţi i civi le,
industriale și de artă atât

în ţară cât și în
străinătate.

În cal itate de
subantreprenor de

special itate a participat la
real izarea de lucrări social
edi l itare și industriale de

mare complexitate.
Experienţa acumulată ne
permite să abordăm orice
soluţie constructivă cum
ar fi structuri le monol ite

din beton armat cu
prefabricate sau

construcţi i metal ice.
Anal izând activitatea

companiei din ultimii ani ,
putem enumera o parte

din lucrări le pe care noi le-
am executat sau la care

am participat și pe care le
considerăm

reprezentative:

lucrări
în România
EXTINDEREA ȘI
MODERNIZAREA UPU –
SMURD DIN CADRUL
SPITALULUI JUDEŢEAN DE
URGENŢĂ „SFÂNTUL IOAN
CEL NOU” SUCEAVA
Beneficiar: Spitalul Judetean
de Urgenta „ Sfantul Ioan cel
Nou” Suceava
Proiectant: Arhitectura
Grafica Design SRL Suceava
Antreprenor general :
asocierea General Construct
SRL (LIDER); LOIAL IMPEX
SRL ; DACORUM GRUP SRL;

LOCUINŢĂ COLECTIVĂ
D+P+2E+2M BLOC D5,
ANSAMBLUL DE LOCUINŢE
"ANI" ZAMCA

Beneficiar: S.C. AMW S.R.L.
Suceava
Proiectant: Arhitectura
Grafica Design SRL Suceava
Antreprenor general : S.C.
General Construct S.R.L.
Suceava
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SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN CLĂDIRE DEZAFECTATĂ
C1 ÎN CENTRU DE PERFECŢIONARE, MODERNIZARE ȘI
MANSARDARE

Beneficiar: S.C. General Construct S.R.L. Suceava
Proiectant: S.C. Arhis Design S.R.L.
Antreprenor general : S.C. General Construct S.R.L. Suceava

LOCUINŢĂ COLECTIVĂ D+P+2E+2M BLOC D3,
ANSAMBLUL DE LOCUINŢE "ANI" ZAMCA

Beneficiar: S.C. AMW S.R.L. Suceava
Proiectant: S.C. Arhitectura Grafica Design S.R.L.
Antreprenor general : S.C. General Construct S.R.L. Suceava

O CLĂDIRE DE PATRIMONIU - MUZEU PENTRU
MILENIUL II I SUCEAVA

Beneficiar: Consi l iul Judeţean Suceava prin Complexul
Muzeal „ Bucovina” Suceava
Proiectant: S.C. GROSSMANN ENGINEERING S.R.L.
Bucureşti ; S.C. ARHITECTURA GRAFICA DESIGN S.R.L.
Suceava
Antreprenor general : S.C. General Construct S.R.L. Suceava
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ANSAMBLUL MĂNĂSTIREA RĂCHITOASA - LUCRĂRI DE
CONSOLIDARE-RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE

Beneficiar: Mănăstirea Răchitoasa
Proiectant: SC RESCON MOLDOVEANU SRL Bacău
Antreprenor general : S.C. General Construct S.R.L. Suceava

RESTAURARE, MODERNIZARE ȘI CONSERVARE A
PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL ȘI A
INFRASTRUCTURII CONEXE LA MĂNĂSTIREA PUTNA

Beneficiar: Mănăstirea Putna
Proiectant: S.C. POLARH-DESIGN S.R.L. București , prof. dr.
arh. Virgi l iu Pol izu
Antreprenor general : S.C. General Construct S.R.L. Suceava

REABILITAREA CETĂŢII DE SCAUN A SUCEVEI

Beneficiar: Consi l iul Judeţean Suceava
Proiectant: SC RELIANS CORP SRL
Antreprenor general : S.C. General Construct S.R.L. Suceava
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DEPOZIT ECOLOGIC MOARA - JUDEŢUL SUCEAVA

Beneficiar: Consi l iul judeţean Suceava
Proiectant: Consortium C&E Consulting and Engineering
GmbH; Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH
Antreprenor general : S.C. General Construct S.R.L. Suceava

CONSTRUCŢIE SPITAL MUNICIPAL FĂLTICENI

Beneficiar: Spitalul municipal Fălticeni
Proiectant: S.C. Proteus S.R.L. Suceava
Antreprenor general : S.C. General Construct S.R.L. Suceava

CENTRALA ELECTRICĂ DE COGENERARE PE BIOMASĂ
SUCEAVA

Beneficiar: S.C. Bioenergy Suceava S.R.L.
Proiectant: S.C. TRIPEXPERT S.R.L. Deva
Antreprenor general : S.C. General Construct S.R.L. Suceava



1 6

CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT "POPASUL
DOMNESC"

Beneficiar: S.C. BUCOVINA TRAVEL & EVENTS S.R.L. Șcheia
Proiectant: SC IDEAL PROIECT SRL Suceava
Subantreprenor: S.C. General Construct S.R.L. Suceava

CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT "LIDANA"

Beneficiar: S.C. LIDANA COM S.R.L. Suceava
Proiectant: S.C. IDEAL PROIECT S.R.L. Suceava
Constructor: S.C. General Construct S.R.L. Suceava

RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA MĂNĂSTIRII
DRAGOMIRNA

Beneficiar: Mănăstrirea Dragomirna
Proiectant: Biroul individual de arhitectura Brati loveanu
Gheorghe
Antreprenor general: S.C. General Construct S.R.L. Suceava
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Oferim o gamă variată de servici i , toate centrate pe
domeniul construcţi i lor:

o Construcţi i civi le, industriale, social-culturale,
dezvoltări și modernizări de drumuri , străzi ,
poduri , platforme, piste

o Instalaţi i termice, sanitare, de venti laţie, de aer
condiţionat

o Instalaţi i de distribuţie, branșamente și instalaţi i
de uti l izare gaze naturale

o Instalaţi i electrice, branșamente, tablouri de
automatizare

o Sisteme și instalaţi i de l imitare și stingere
incendi i

o Proiectare, supraveghere și verificare tehnică
macarale

servici i oferite
cl ienţi lor

Societatea este autorizată de ISCIR
INSPECT pentru servici i de proiectare,
supraveghere și verificare tehnică
macarale.
Servici i in domeniul macaralelor turn:

o Închirierea macaralelor turn,
montarea-demontarea macaralelor
turn

o Întreţinere și verificări periodice
pentru macarale conf. PT R1 -201 0
ISCIR: macarale turn, automacarale,
macarale portal , etc

o Import acesori i pentru macarale:
bene beton, furci paleţi , telecomenzi
radio și prin cablu, clești și
dispozitive de ridicat și manipulat

o Execuţie documentatie montaj
conform ISCIR, pentru instalaţi i de
ridicat, conform PR R1 /201 0 si PR
R3/201 0

o Execuţie proiecte de montare a
macaralelorServici i de supraveghere
și verificare tehnică “RSVTI”, pentru
instalaţi i de ridicat

oAutorizarea periodică a macaragi i lor
oAutorizarea periodică a legători lor de
sarcină

montare
macarale
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studiu de caz

Extinderea şi modernizarea U.P.U. –
SMURD din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă , ,Sfântul Ioan
cel Nou" Suceava

Amplasamentul : municipiul Suceava, b-dul 1
Decembrie 1 91 8 nr. 21 – intravi lan
Beneficiarul investiţiei : SPITALUL JUDEŢEAN DE
URGENŢĂ „ SF. IOAN CEL NOU” SUCEAVA
Elaboratorul proiectului : S.C. ARHITECTURA
GRAFICA DESIGN S.R.L. Suceava

Suntem mândri să anunţăm final izarea în timp
record, de doar șase luni de la momentul semnări i
contractului , a lucrari lor de modernizare a UPU-
SMURD. Noua Unitate de Primire a Urgenţelor a fost
apreciata de secretarul de stat dr. Raed Arafat, care
a fel icitat conducerea spitalului , administraţia
judeţeană și locală pentru impl icare și efortul
susţinut.
U.P.U. din cadrul Spitalului Sf. Ioan cel Nou Suceava,
se află la parterul corpului A , în directă legătură cu
spaţiul pentru acces ambulanţe. Această unitate nu
mai corespundea cerinţelor și numărului mare de

pacienţi (aproximativ 80 000/an), ce se prezinta la
această secţie.
Pe lângă categori i le noi de lucrări , au fost necesare
şi lucrări de demolări , desfaceri , decapări , astfel :

o demolarea pereţi lor de compartimentare
existenţi - corp A ,corp F și din corpul de
legătură dintre corpul A și corpul F

o demolarea în total itate a zonei acces
ambulanţe (zid de spri j in, structura metal ică,
închideri și învel itoare)

o demolarea parapeţi lor și a tâmplariei în corp A
la pereţi i exteriori

o desfacere șape - spaţi i existente
o desfacere tencuiel i pereţi exteriori perimetral i
o desfacerea pardosel i lor din covor PVC fără
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recuperare în toate spaţi i le unde există
o desfacerea pardosel i lor din plăci gresie fără
recuperare de asemeni în toate spaţi i le unde
există

o desfacerea placajului de faianţă fără recuperare
în grupuri sanitare, băi , duşuri şi în toate
spaţi i le unde există

o demontarea uşi lor
o desfacerea tavanului fals existent pe coridoare
și în încăperi

Spaţi i le existente ale unităţi i au fost construite

acum circa 45 de ani, având la bază cerinţele,
tehnologia și materialele existente în acea perioadă.
Odata cu dezvoltarea orașului și creșterea
numărului pacienţi lor care apelează la Secţia UPU
Spital Suceava, a fost necesară extinderea și
dotarea acestei secţi i , conform normelor și
tehnologiei actuale.
Investiţia de modernizare și extindere a UPU
Suceava a avut următoarele etape:

o reabi l itarea și modernizarea spaţi i lor existente
de la parterul corpului A, a corpului F (parţial ) și
a corpului de legătură total izând o suprafaţă
de 1 064,00 mp

o extinderea funcţiuni i cu două corpuri de clădire
- ax D spre sud și ax G spre nord total izând o

suprafaţă de 858,00 mp
Extinderi le propuse au avut ca ţintă:

o SAS Ambulanţa
o extindere serviciu UPU
o extindere servici i administrative UPU
o în vederea extinderi i spaţiului de la parter UPU,
au fost necesare lucrări de demolare parţială a
închideri lor exterioare (parapeţi și ferestre)
precum și umplerea unor goluri exterioare cu
zidărie

o extinderi le propuse au regimul de înălţime
parter, iar structura de rezistenţă este
independentă de cladirea existentă

o extinderea spaţiului de la parterul UPU are
aceeași înălţime ca și parterul existent.

Structura de rezistenţă este din cadre beton armat
monol it, planșee beton armat monol it, cu fundaţi i
izolate care vor fi la acceași adâncime cu cele
existente și sunt separate prin rost de tasare și
antiseismic.
Stâlpi i adiacenţi clădiri i existente sunt la 2,53 m
distanţă între axe.
Acoperirea s-a făcut în sistem terasă, respectându-
se succesiunea straturi lor prevăzute în
documentaţie.
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lucrări
în Germania
INTELLIGENT QUARTERS
HAFENCITY, HAMBURG

Conditii generale: Lucrare in
subantrepriza
Antreprenor: BAM
Deutschland AG
Subantreprenor: S.C. General
Construct S.R.L. Suceava
Pagina oficiala:

www.ece.de/center-
projekte/office-traffic-
industries-hotel-
residential/intel l igent-
quarters-(hafencity)

UKSH, LÜBECK

Conditii generale: Lucrare in
subantrepriza
Antreprenor: BAM
Deutschland AG
Subantreprenor: S.C. General
Construct S.R.L. Suceava

Am reușit să ne impunem
pe piaţa construcţi i lor

civi le din Germania,
devenind un partener sol id
pentru firmele germane cu

care colaborăm de mai
multi ani . Antreprenori i au

apreciat cal itatea
lucrări lor, dar și

profesional ismul de care
au dat dovadă special iști i
firmei noastre. Atribuirea

unor noi lucrări se
datorează faptului ca au
încredere în noi, ceea ce

înseamnă că ne-am
achitat bine de sarcini le pe
care ni le-am asumat prin
contractul încheiat. Avem

deja un număr
semnificativ de șantiere în
lucru, iar perspectivele de
extindere sunt destul de
mari , cartea noastră de
vizită fi ind lucrări le deja
ridicate și cei 1 3 ani de

experienţă pe o piaţă cu o
concurenţă deosebită.
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CLINICA SLK, HEILBRONN

Conditii generale: Lucrare in subantrepriza
Antreprenor: BAM Deutschland AG
Subantreprenor: S.C. General Construct S.R.L. Suceava
Pagina oficiala: www.slk-kl iniken.de

CLĂDIRE DE BIROURI ALSTERUFER CU PARCARE,
HAMBURG

Conditii generale: Lucrare in subantrepriza
Antreprenor: BAM Deutschland AG
Subantreprenor: S.C. General Construct S.R.L. Suceava
Pagina oficiala: www.gps-berl in.de

ANSAMBLU REZIDENŢIAL OPERNPLATZ CU HOTEL,
FRANKFURT

Conditii generale: Lucrare in subantrepriza
Antreprenor: BAM Deutschland AG
Subantreprenor: S.C. General Construct S.R.L. Suceava
Pagina oficiala: www.opernplatz1 4.de
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CENTRU COMERCIAL GLACIS GALERIE CU PARCARE,
NEU-ULM

Conditii generale: Lucrare in subantrepriza
Antreprenor: ARGE Rohbau Glacis Galerie Neu-Ulm
Subantreprenor: S.C. General Construct S.R.L. Suceava
Pagina oficiala: www.glacis-galerie.de

COMPLEX DE LOCUINŢE CIEL ET TERRE - PANDION +
SPAŢII DE BIROURI

Conditii generale: Lucrare in subantrepriza
Antreprenor: BAM Deutschland AG
Subantreprenor: S.C. General Construct S.R.L. Suceava
Pagina oficiala: www.cieletterre.de.

BIROURI PENTRU FIRMA PHILIPS, HAMBURG

Conditii generale: Lucrare in subantrepriza
Antreprenor: BAM Deutschland AG
Subantreprenor: S.C. General Construct S.R.L. Suceava
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pol itica
responsabi l ităţi i sociale
Responsabil itatea stabi l iri i pol itici i
Responsabi l ităţi i Sociale și a strategiei
pentru implementarea prevederi lor SMRS
în conformitate cu standardul adoptat,
revine Directorului General .
Prin emiterea pol itici i responsabi l ităţi i
sociale și a condiţi i lor de muncă,
conducerea S.C. GENERAL CONSTRUCT
S.R.L. a stabi l it l ini i le directoare pentru
managementul responsabi l ităţi i sociale și
condiţi i lor de muncă. În Pol-RS-1 este
prezentată Pol itica privind
responsabi l itatea socială.
La stabi l irea pol itici i SMRS, conducerea
S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L. s-a
asigurat că această pol itică este:
o Conformă cu toate cerinţele
standardului SA 8000:2008 și este
adecvată scopului organizaţiei ;

o Include un angajament pentru
satisfacerea cerinţelor cl ienţi lor și a
celorlalte părţi interesate (furnizori ,
salariaţi , patronat, comunitate)
precum și pentru îmbunătăţirea
continuă a SMRS;

o Conformă cu legistaţia în vigoare și
cu regul i le internaţionale la care S.C.
GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
subscrie;

o Include un angajament pentru
protejarea angajaţi lor și prevenirea
accidentelor de muncă;

o Asigură cadrul pentru stabi l irea
obiectivelor generale și a obiectivelor
specificeale responsabi l ităţi i sociale
și condiţi i lor de muncă.

Pol itica SMRS este semnata de către
Directorul General , care își asumă
responsabi l itatea real izări i tuturor
obiectivelor.
Pol itica SMRS este comunicată tuturor
angajaţi lor, este făcută publ ică și este
anal izată periodic în ce privește gradul de
adecvare.
Toţi angajaţi i sunt instruiţi cu privire la
conţinutul pol itici i SMRS, pentru a
cunoaște și înţelege angajamentul
conduceri i și obiectivele declarate prin
pol itică.

UKSH, Lübeck
Șantier în lucru
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