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De la începuturile sale, în urmă cu 23 de ani, General Construct a
crescut și s-a dezvoltat într-o companie care are astăzi peste 300 de
angajați, cu un portofoliu de lucrări atât în țară cat și în străinătate.
Anul 2016 a reprezentat o continuare a acestui progres, precum și o

reconfirmare a orientării spre calitate a colectivului firmei.

perspective
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General Construct este o
societate de construcţii cu
sediul central în Suceava,
România, structurată pe
activităţi de construcţii şi
instalaţii în construcţii.
A fost înființată în 1994
având ca obiect de
activitate prestarea de
servicii în construcții.
Activitatea în primii ani a
fost relativ minoră, bazată
pe activitatăți cum ar fi:
preparare betoane,
transport tehnologic,
execuție prefabricate.
Începând cu 1997 s-a
diversificat portofoliul de
servicii cu transport
agregate, terasamente,
preparare și transport

betoane, execuție
prefabricate, instalații
termice, electrice, de gaze,
sanitare, instalații de
ridicat, curenți slabi și
lucrări speciale cum ar fi
termo și hidroizolații,
decupări betoane cu scule
diamantate și confecții
metalice. Din 1998 au fost
începute și activități de
prestații pentru terți și au
apărut și primele
contracte unde
antreprenor general era
General Construct.
Pe măsură ce societatea a
evoluat, a devenit vizibilă
și în clasamentele de
specialitate astfel că în
catalogul IBC Focus din

2016 se află pe locul 18 în
topul național. Cu toate că
nu a funcționat niciodată
cu gândul la topuri și
clasamente, nu se poate
spune că această clasare
nu onorează ba chiar
mobilizează întreg
colectivul, care continuă
să creadă că adevărata
performanță este faptul că
are un loc bine definit pe
piață, are mulți beneficiari
cu care a executat două
sau mai multe investiții,
iar firma este percepută
ca fiind profesionistă și
serioasă.
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 și gaze
naturale, în limita
autorizaţiilor de care
dispune. Obiectivul
principal 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, de bază sunt
urmatoarele valori:
Z profesionalism şi

respect pentru
termenele limită

Z un raport excelent
preţ/calitate

Z suport oferit clientului
pe tot parcursul lucrării
şi după terminarea ei

prezentare
generală
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Din 2016, grupul de firme
General Construct s-a
lărgit cu un nou membru.
Este vorba de societatea
"N & S Bau GmbH", care a
fost constituită în luna
aprilie 2016. Conducerea
operativă a societății a
fost încredințată D-lui
Nuțu Vlad. Scopul
înființării acestei societăți
a fost dezvoltarea
activității pe care o
desfășoară în prezent
General Contruct în
Germania.

N & S Bau GmbH are
sediul social în Dusseldorf
și este înregistrată la
registrul comerțului,
având ca obiect de
activitate:
Z realizarea de clădiri de

locuințe, birouri, clădiri
comerciale și
industriale, ca și
contractor general

Z lucrări de construcție și
reparații la clădiri
existente, modernizarea
și renovarea clădirilor
vechi

Z alte servicii în
domeniul construcțiilor

Noua societate are dreptul
în conformitate cu
legislația germană să
contracteze lucrări de

construcție și finisaje
direct cu beneficiarul,
lucrări pe care le poate
executa cu personal
propriu sau le poate
subcontracta parțial sau
în întregime altor
societăți.

În perspectivă, dorim ca
societatea să-și constituie
un nucleu propriu de
ingineri tehnicieni și
economiști cât și o echipă
de intervenție pentru
lucrări de reparații și
modernizare clădiri
compusă din aproximativ
15-20 de muncitori
specializați în lucrări de
renovare și finisaje.

Din anul 2000 avem
deschisă o sucursală
neindependentă la
Dusseldorf, în Germania,
prin care executăm în
subantrepriză lucrări de
structură la construcții
civile și industriale. Am
reușit să ne impunem pe
piața construcțiilor civile
din Germania, devenind
un partener solid pentru
antreprenorii cu care
colaborăm de mai mulți
ani. Datorită experienței
comune și ideilor
inovatoare, suntem
capabili să găsim pentru
clienții noștri cele mai
bune soluții strategice și
economice. Un colectiv
redus, dar cu inaltă
pregatire profesională,
reușește să gestioneze
lucrările de pe toate
șantierele deschise în
Germania.
Standardele noastre de
calitate corespund
exigențelor pieței
germane, astfel încât
portofoliul de lucrări
externe se îmbogățește
continuu. Cartea noastră
de vizită o reprezintă
lucrarile deja ridicate și
cei 16 ani de experiență pe
o piață cu o concurență
deosebită.

Sucursala
germană

extindereaactivității
înGermania
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Oferim o gamă variată de
servicii, toate centrate pe
domeniul construcțiilor:
Z Construcții civile,

industriale, lucrări
edilitare

Z Instalații termice,
sanitare

Z Instalații de distribuție
și instalații de utilizare
gaze naturale

Z Instalații electrice,
branșamente, tablouri
de automatizare

Z Sisteme și instalații de
limitare și stingere
incendii

Z Restaurare monumente
istorice

Z Execuție prefabricate
din beton, confecții
metalice

Societatea este autorizată
de ISCIR INSPECT pentru
servicii de montare,
supraveghere și verificare
tehnică macarale.
Servicii in domeniul
macaralelor turn:
Z Închirierea macaralelor

turn, montarea-
demontarea
macaralelor turn

Z Întreținere și verificări
periodice pentru
macarale conf. PT R1-
2010 ISCIR: macarale
turn, automacarale,
macarale portal, etc

Z Import piese de schimb
și acesorii pentru
macarale: bene beton,
furci paleți, telecomenzi
radio și prin cablu,
clești și dispozitive de
ridicat și manipulat

Z Execuție documentatie
montaj conform ISCIR,
pentru instalații de
ridicat, conform PR
R1/2010 si PR R3/2010

Z Execuție proiecte de

servicii oferite
clienților

montare a macaralelor
Z Servicii de

supraveghere și
verificare tehnică
“RSVTI”, pentru

instalații de ridicat
Z Autorizarea periodică a

macaragiilor
Z Autorizarea periodică a

legătorilor de sarcină

montare
macarale
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GENERAL CONSTRUCT
dispune de specialiști cu o
îndelungată experiență
atestată în anii de
activitate.
Ne-am concentrat politica
de resurse umane pe
recrutarea și valorificarea
eficientă a competențelor
necesare îndeplinirii
obiectivelor proprii, ceea
ce garantează
capabilitatea de a
satisface cerințele mereu
crescânde de calitate a
beneficiarilor noștri.
Beneficiind de o calitate
ridicată a materialelor
utilizate, precum și de o
înaltă calificare a
personalului nostru, va
asigurăm că planurile și

implicit construcțiile
dumneavoastră au
garanția calității
lucrărilor.
Personalul nostru se
compune din:
Z Manageri de proiect

atestați M.M.F.S.P.
Z Auditori energetici

autorizați M.L.P.T.L
Z Ingineri autorizaţi

FIATEST consultanță și
management

Z Ingineri autorizați
M.L.P.T.L. ca R.T.E. în
domeniile construcții
civile, industriale și
agrozootehnice

Z Ingineri autorizați de
I.S.C. ca responsabili cu
controlul tehnic de
calitate în construcții

Z Ingineri autorizați
A.N.R.E. în domeniul
gazelor naturale

Z Ingineri autorizați
A.N.R.E. în domeniul
instalațiilor electrice

Z Ingineri autorizați
I.S.C.I.R.

Z Inspectori în domeniul
S.S.M.

Z Tehnicieni autorizați
montare sisteme și
instalații de limitare și
stingere incendii

Atestate.Autorizații.
Recomandări

General Construct este gata oricând să
devină partenerul și colaboratorul

dumneavoastră. Haideți să construim
împreună!

P
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Autoritatea Naționala de
Reglementare în Domeniul
Energiei
Z Autorizație destinată

execuției, verificării și
reviziei instalațiilor de
utilizare a gazelor
naturale având regimul
de presiune de lucru
mai mică sau egală cu 6
bar, tip EDI

Z Atestat de tip B pentru
“proiectare și executare
de instalații electrice
interioare pentru
construcții civile și
industriale,
branșamente aeriene și
subterane, la tensiunea
nominală de 0,4 kV”

Centrul National pentru
Securitate la Incendiu și
Protecție Civilă
Z Autorizație pentru

efectuarea lucrărilor de
instalare și întretinere a
sistemelor și
instalațiilor de limitare
și stingere a incendiilor,
cu excepția celor care
conţin anumite gaze
fluorurate cu efect de
sera

Z Recomandare BAM
Deutschland AG,
Germania

Z Recomandare
Heidelberg Cement
România

Z Recomandare Spitalul
Județean Suceava

Z Recomandare
Carpathian Springs
Vatra Dornei

Z Recomandare
Fresenius Nephrocare
Suceava

Z Recomandare
Mănăstirea Dragomirna
Suceava

Z Recomandare

Aeroportul Ștefan cel
Mare Suceava

Z Recomandare S.C.
Cascade Empire S.R.L.
Sebeș

Z Recomandare
Parchetul de pe lânga
Tribunalul Suceava

Z Recomandare
sucursala C.E.C.
Suceava

Z Recomandare
D.G.A.S.P.C. Suceava

Z Recomandare Centrul
de repcuperare și
reabilitare
neuropsihiatrică
Costâna

Cea mai bună dovadă a
calității serviciilor noastre
o reprezintă recomandările
foștilor clienți, toate având

calificativul
FOARTE BINE.
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Z 2012 - LOCUL I - Topul
firmelor 2011 realizat de
Camera de Comerț și
Industrie Suceava - Gala
excelenței în afaceri
2012

Z 2012 - TROFEUL
SPECIAL pentru
sprijinul acordat
Camerei de Comerț și
Industrie Suceava în
anul 2011 – Topul
firmelor Bucovina 2012 -
Gala excelenței în
afaceri 2012

Z 2012 - DIPLOMA DE
EXCELENȚĂ pentru
performantele în
afaceri înregistrate în
anul 2011 – oferită de
CNIPMMR – Forumul
IMM Suceava 2012 “IMM
– prezent și viitor”

Calitatea lucrărilor este
confirmată și de
distincțiile obținute în
ultimii ani:
Z 2016 - LOCUL I - Topul

firmelor private din
județul Suceava ediția a
XXVI-a realizat de
CNIPMMR și Federația
patronală a IMM din
județul Suceava

Z 2016 - LOCUL I - Topul
firmelor ediția a XXVI-a
realizat de Camera de
Comerț și Industrie
Suceava - Gala
excelenței în afaceri
2016

Z 2015 - Diplomă pentru
contribuția adusă la
dezvoltarea adusă
Aeroportului
Internațional "Ștefan
cel Mare" Suceava, de la
înființare până în
prezent

Z 2015 - LOCUL I - Topul
firmelor 2014 realizat de
Camera de Comerț și
Industrie Suceava - Gala
excelenței în afaceri
2014

Z 2015 - PREMIUL
SPECIAL pentru
parteneriatul cu
Camera de Comerț și
Industrie Suceava în
2014 – Topul firmelor
Bucovina 2014 - Gala
excelenței în afaceri
2015

Z 2014 - LOCUL I - Topul
firmelor 2013 realizat de
Camera de Comerț și
Industrie Suceava - Gala
excelenței în afaceri
2013

Z 2013 - PREMIUL
SPECIAL pentru
parteneriatul cu
Camera de Comerț și
Industrie Suceava în
2012 – Topul firmelor
Bucovina 2012 - Gala
excelenței în afaceri
2013

premii
obținute
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Societatea are
implementat și menține
un sistem de
management integrat
calitate - mediu - SSO,
care acoperă toate
procesele, activitățile,
produsele și serviciile
noastre, în conformitate
cu cerințele standardelor
de management al
calității (SR EN ISO
9001:2008), mediu (SR EN
ISO 14001:2005), sănătate
și securitate ocupațională
(SR OHSAS 18001:2008) și
responsabilitate socială
(Social Accountability
8000:2008).
Prin preocupările și
activitățile sale curente,
conducerea firmei
urmărește crearea unui
cadru adecvat de
echilibrare a interesului
economic cu cel ecologic
și cu interesul manifestat

față de factorul uman,
considerând satisfacerea
deplină a cerințelor
clienților, profitabilitatea,
sănătatea și securitatea
ocupațională și protecția
mediului înconjurător, ca
bază pentru o dezvoltare
durabilă.
Societatea este
preocupată în mod activ
de îmbunătățirea
propriilor standarde în
domeniul
managementului calității,
protecției mediului și al
sănătății și securității în
muncă.
În acest context, ne
angajăm să asigurăm
implementarea,
dezvoltarea și continua
îmbunătățire a eficacității
acestui sistem, ca mijloc
de păstrare a reputației
noastre și a poziției pe
piața construcțiilor.

Locul 18 in Top 100
Antreprenori generali în

construcții 2016

IBC FOCUS, lider de piață
în monitorizarea și

studierea pieței
construcțiilor, acordă

firmei General Construct
SRL Suceava, diploma de
excelență și locul 18 într-

un top independent al
antreprenorilor generali
în construcții în anul
2016. Încă din primul
număr, cel din 2010,

participăm și ne
menținem în acest top.

Poziția din acest
prestigios clasament

aduce încrederea
potențialilor clienți și
colaboratori în firma

noastră.

managementul
calității
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lucrări
în românia

General Construct a realizat în calitate de
antreprenor general construcții civile,
industriale și de artă atât în țară cât și în
străinatate.
În calitate de subantreprenor de
specialitate a participat 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 metalice.

Analizând activitatea companiei din
ultimii ani, putem enumera o parte din
lucrările pe care noi le-am executat sau
la care am participat și pe care le
considerăm reprezentative:

Corp chilii cu anexe
gospodărești la mănăstirea
Dragomirna
Beneficiar: Compania Națională de
Investiții "C.N.I." S.A.
Proiectant: S.C. Arhitectura Grafică Design
SRL Suceava
Antreprenor general: S.C. General
Construct SRL

Complex educațional - școala
cu 18 săli de clasă
Beneficiar: Gradinița cu program prelungit
"Sf. Ioan cel nou de la Suceava"
Proiectant: S.C. "ADIM 2012" SRL Suceava
Antreprenor general: S.C. General
Construct S.R.L.

1 2
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Reconstruire Clădiri Sediul
Arhiepiscopiei Sucevei și
Radauților și C.T.
Beneficiar: Arhiepiscopia Sucevei și
Radauților
Proiectant: S.C. OLD ART PRO S.R.L.
Antreprenor general: S.C. General
Construct S.R.L.

Construire Centru Cultural
Mitropolit Iacob Putneanul
Beneficiar: Compania Nationala de
Investitii "C.N.I." S.A.
Proiectant: Asocierea S.C. General
Construct S.R.L. si S.C. Abral Art Product
S.R.L., proiectant de specialitate Miro Grup
S.R.L.
Antreprenor general: S.C. General
Construct S.R.L.

Locuință colectivă
D+P+2E+2M Bloc D5
Beneficiar: S.C. AMW S.R.L. Suceava
Proiectant: S.C. Arhitectura Grafică Design
SRL Suceava
Antreprenor general: S.C. General
Construct S.R.L.

Locuință colectivă
D+P+2E+2M Bloc D3
Beneficiar: S.C. AMW S.R.L. Suceava
Proiectant: S.C. Arhitectura Grafică Design
SRL Suceava
Antreprenor general: S.C. General
Construct S.R.L.

3 4

5 6
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Extinderea și modernizarea
UPU – SMURD din Spitalul
Județean de Urgență Suceava
Beneficiar: Spitalul Județean de Urgență
„Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
Proiectant: S.C. Arhitectura Grafica Design
SRL Suceava
Antreprenor general: asocierea S.C.
General Construct S.R.L. (LIDER), S.C.
LOIAL IMPEX S.R.L., S.C. DACORUM GRUP
S.R.L.

Muzeu pentru mileniul III
Suceava
Beneficiar: Consiliul Județean Suceava
prin Complexul Muzeal „ Bucovina”
Suceava
Proiectant: S.C. GROSSMANN
ENGINEERING S.R.L. Bucureşti cu S.C.
ARHITECTURA GRAFICA DESIGN S.R.L.
Suceava
Antreprenor general: S.C. General
Construct S.R.L.

Mănăstirea Răchitoasa -
consolidare-restaurare și
punere în valoare
Beneficiar: Mănăstirea Răchitoasa
Proiectant: S.C. RESCON MOLDOVEANU
S.R.L. Bacău
Antreprenor general: S.C. General
Construct S.R.L.

Reabilitarea Cetății de scaun
a Sucevei
Beneficiar: Consiliul Județean Suceava
Proiectant: S.C. RELIANS CORP S.R.L.
București
Antreprenor general: S.C. General
Construct S.R.L.

7 8

9 10
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Am demarat o nouă
lucrare în Iași, cu acces
facil către zonele Centru
și Copou. Construcția
presupune două corpuri
de clădire în regim de
înălțime P+8, având
dispuse câte 5
apartamente pe nivel.
Apartamentele vor fi
dotate cu: tâmplărie P.V.C.,
uși interioare, gresie,
faianță, parchet laminat,
centrală termică de
apartament, obiecte
sanitare, vopsele lavabile,
videointerfon.
Tătărași Towers va fi
organizat ca un
condominiu privat,
suprafața proprietății va fi
complet împrejmuită, iar
locurile de parcare vor fi
în incinta complexului.

Un nou
complex de

apartamente
noi, moderne,
în Iași, zona

Tătărași -
Piața Doi

Băieți

P

proiectenoi

Tătărași Towers

e
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f

Zidărie atic
și cofraj

grinzi
mansardă

corp C2

Necesitatea
construirii corpului
de chilii rezultă din
lipsa spațiilor de
locuit (chilii) și de
ateliere adecvate
pentru desfășurarea
activităților
caracteristic
mănăstirești, dar și a
activităților zilnice.Șarpantă

corp C1



Pentru detalii vizitați www.generalconstruct.ro 17

studiu
de caz

e

Corp chilii cu anexe
gospodărești la

Mănăstirea Dragomirna

Mănăstirea
Dragomirna este
monument istoric
înscris în LMI 2010,
po2 305, cod SV-II-a-
A-05577.
Construcția se
execută pe terenul
situat în intravilanul
satului Dragomirna,
ce se află în
proprietatea
Mănăstirii
Dragomirna, pe locul
actualului
arhondaric pentru
pelerini, pentru care
s-a obținut
autorizația de
demolare.
Construcția se
încadrează în
atmosfera de
mănăstire atât prin

volumul creat cât și
prin finisajele
exterioare. Regimul
de înălțime va fi
demisol + parter +
etaj + mansardă
parțială.
Intrarea principală
se află pe fațada de
vest, în vecinătatea
parcării auto nou
create pe această
latură. Pe aceeași
fațadă se mai află și
o intrare secundară
ce reprezintă unul
dintre accesele
posibile la bucătărie.
Pe fațada de nord se
află, apropiat de
intrarea principală,
accesul la sala de
conferințe, iar pe
fațada de est se află
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accesul la zona de
cabinete medicale. Toate
aceste funcțiuni pot fi
accesate și din interiorul
clădirii, nu doar din
exterior. La demisol, pe
fațada de sud, se află
accesul de serviciu și cel
către centrala termică,
realizată printr-o curte de
serviciu.
Zonele, în vecinătatea
construcției, rezultate
după crearea trotuarelor, a
circulațiilor auto și a

parcării vor fi tratate ca
spații verzi și vor fi
amenajate cu gazon,
arbuști și arbori decorativi
pe o suprafață de
aproximativ 500 mp.
Demisolul conține zona
de lucru cu ateliere pentru
diverse activități
(sculptură, plante
medicinale, restaurare
carte, sală repetiții cor) și
depozitări aferente,
brutăria cu vestiar pentru
personal, depozite

frigorifice și pentru
alimente, birou recepție
marfă și grup sanitar. De
asemeni, demisolul
conține un lift de marfă
care permite transportul a
diverse materiale către
toate celelalte niveluri.
La parter, funcțiunile sunt
împărțite în trei zone:
zona destinată servirii
mesei cu bucătărie
complet utilată și sala de
mese, zona
administrativă, cu birou și
sala de conferințe, ambele
zone având acces la
grupurile sanitare de la
acest nivel și a treia zonă,
cea de cabinete medicale
(stomatologie și cabinet
asistență).
Etajul conține chiliile,
care sunt camere de una
sau două persoane,
grupuri sanitare și băi,
spălătoria, uscătoria, o
cameră de rugaciune și o
sala multifuncțională.
Fiecare chilie este dotată
cu un lavoar și cu mobilier
adecvat pentru acest tip
de funcțiune.
Pe fiecare tronson și la
fiecare nivel sunt
amplasate grupuri
sanitare și băi.
La mansardă se află o altă
zonă de locuit cu chilii de
una sau două persoane.
Grupurile sanitare și băile
sunt comune.
Structura de rezistență a
clădirii este pe cadre, din
stâlpi și grinzi din beton
armat și închideri cu
pereți de zidărie
cărămidă. Acoperișul este

Vedere corp C1 și C2

Zidărie
atic cofraj

stâlpi
mansardă

corp C2
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în sistem șarpantă din
lemn ecarisat, cu
învelitoare tablă plană
prevopsită, culoare gri
închis mat.
Sistemul de fundare
adoptat este rețea de
grinzi beton armat, pentru
echilibrarea și evitarea
tasărilor diferențiate.
Fundațiile se vor realiza
din beton armat C16/20,
au secțiunea transversală
55 cm x 100 cm și vor fi
așezate pe un strat de
beton de egalizare C6/7,5
de 10 cm grosime. Pentru
toate fundațiile, cot ade
fundare este -4,5 față de
cota =/-0,00 a clădirii.
Elevațiile și pereții
demisolului se vor
executa din beton.
Finisajele exterioare sunt
simple, de calitate bună,
agrementate tehnic,
specifice incintei și nu
intră în contradicție cu
atmosfera de mănăstire.
Finisajele propuse sunt
următoarele:
Z tâmplărie lemn

stratificat cu geam
termoizolant

Z tencuială decorativă
culoare albă cu
granulația de 2 mm, pe
termosistem din
polistiren expandat
ignifugat

Z placaje lemn impregnat
și băițuit montate pe
schelet de susținere la
fațadă

Z tencuială decorativă
culoare gri la soclu

Z tablă plană prevopsită
culoare gri închis
montată în fâșii
orizontale înguste la
învelitoare

Z placaje granit fiamat la
podeste și trepte
exterioare

Z tablă plană prevopsită
culoare gri închis la
jgheaburi și burlane

Finisajele interioare
propuse sunt următoarele:
Z pardoseli din gresie

ceramică porțelanată
Z pardoseli din parchet

laminat
Z placaje faianță la băi și

bucătărie
Z tencuieli obișnuite
Z vopsitorii cu var lavabil

culoare albă
Z tâmplărie interioară din

lemn
Z tâmplărie interioară din

PVC
Z plafoane gipscarton de

12,5 mm grosime, pe
structură metalică.

P

Închideri cu
pereți de
zidărie

cărămidă.
Zidărie parter

corp C2

Turnare beton grinzi
și planșeu peste etaj
corp C2
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lucrări
în germania

Am reușit să ne impunem pe piața
construcțiilor civile din Germania,
devenind un partener solid pentru
firmele germane cu care colaborăm de
mai multi ani. Antreprenorii au apreciat
calitatea lucrărilor, dar și
profesionalismul de care au dat dovadă
specialiștii firmei noastre. Atribuirea
unor noi lucrări se datorează faptului ca

au încredere în noi, ceea ce înseamnă că
ne-am achitat bine de sarcinile 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 fiind lucrările deja
ridicate și cei 17 ani de experiență pe o
piață cu o concurență deosebită.

1 2

Attocube Headquarter
München - Haar, Clădire de
birouri
Condiții generale: Lucrare în
subantrepriză
Antreprenor: Wolff & Müller Hoch- und
Industriebau GmbH & Co. KG
Subantreprenor: Arge Haar (S.C. General
Construct Suceava S.R.L. + N&S Bau Gmbh
Mannheimm)
Pagina oficială:
http://www.henn.com/en/projects/office/a
ttocube-systems-headquarters

Uni Augsburg Neubau MRM
Gebäude
Condiții generale: Lucrare în
subantrepriză
Antreprenor: Wolff & Müller Hoch- und
Industriebau GmbH & Co. KG
Subantreprenor: S.C. General Construct
Suceava S.R.L.
Pagina oficială: www.uni-augsburg.de
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Intelligent Quarters
Hafencity, Hamburg
Condiții generale: Lucrare în
subantrepriză
Antreprenor: BAM Deutschland AG
Subantreprenor: S.C. General Construct
Suceava S.R.L.

Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein, Lübeck
Condiții generale: Lucrare în
subantrepriză
Antreprenor: BAM Deutschland AG
Subantreprenor: S.C. General Construct
Suceava S.R.L.
Pagina oficială: www.uksh.de/masterplan/

Neubau Klinikum Frankfurt
Höchst
Condiții generale: Lucrare în
subantrepriză
Antreprenor: ARGE Klinikum Frankfurt
Höchst
Subantreprenor: S.C. General Construct
Suceava S.R.L.
Pagina oficială: http://www.neubau-
klinikum-frankfurt.de

Neubau Feuerwache 1
Nürnberg
Condiții generale: lucrare în subantrepriză
Antreprenor: Wolff & Müller Hoch- und
Industriebau GmbH & Co. KG
Subantreprenor: S.C. General Construct
Suceava S.R.L.

3 4

5 6
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Calvaria Gardens

Elaborare PUD și
construire ansamblu
imobile rezidențiale

și cu funcțiuni
mixte, realizare

lucrări
de infrastructură:

drum, rețele,
sistematizare

verticală

Adresa investiției:
Mun. Cluj-Napoca,

jud. Cluj, str.
Calvaria F.N.



Pentru detalii vizitați www.generalconstruct.ro 23

lucrări în
perspectivă

Ansamblu rezidențial
Calvaria Gardens

Portofoliul de lucrări
urmează a se extinde cu
lucrări rezidențiale în alte
județe ale țării.
Intenționăm să demarăm
o lucrare în Cluj-Napoca,
județul Cluj. Câteva date
de identificare prezentăm
mai jos:

Nume: Ansamblu
rezidențial Calvaria
Gardens

Adresa: str. Calvaria FN,
Cluj-Napoca, județul Cluj

Suprafața teren: 10900 mp

Suprafața construită
subteran distribuită pe 2
niveluri de subsol: 6000

mp (160 de locuri de
parcare subterane)

Suprafața construită
suprateran distribuită:
13700 mp (Parter + 3 etaje
+ etaj retras)

Număr de unități locative:
160

Număr de imobile: 4

Stadiu lucrare: Elaborare
plan ubanistic zonal

Lucrarea mai include:
realizare drum de incintă
lungime 130 ml și profil
lățime 14 ml; realizare
spațiu de agrement și
joacă pentru copii

e



General Construct
Suceava, România

Societate cu raspundere limitată
Număr de ordine în registrul
comerțului: J33/2350/1994
Cod Unic de Înregistrare: 6908390
Cod de înregistrare fiscală: RO6908390
Adresa: Calea Unirii nr. 102, Suceava
Banca: UniCredit Bank sucursala
Suceava
IBAN RO47 BACX 000 000 0154 623 000
Numere de telefon: +40 230 206076

+40 330 401076
Număr de fax: +40 230 521293
E-mail: geco@generalconstruct.ro

General Construct
Düsseldorf, Germania

Sucursală neindependentă
Adresa firmei: Kleinstraße 22, 40597
Dusseldorf
Numere de telefon: +49 2111799950
Număr de fax: +49 2117406123
E-mail: gecod@t-online.de
Cod de identificare fiscala: USt-ID: DE
220913249
Cod fiscal: 214/175/00615
Banca: Deutsche Bank Düsseldorf
IBAN: DE85 3007 0024 0580 7771 00
BIC/SWIFT: DEUT DE DBDUE

N & S Bau GmbH
Düsseldorf, Germania

In der Donk 8a/264,
40599 Dusseldorf
Tel. +49 (0621) 43 68 44 54
Fax. +49 (0621) 43 68 44 54
Mobil +49 (151) 52 57 00 34
E-Mail: nutuvlad@generalconstruct.ro
Registru comertului Mannheim HRB
724791
Cod de identificare fiscala: USt-ID:
DE306175246
Deutsche Bank Ludwigshafen
IBAN DE93 5457 0024 0185 2268 00
BIC DEUTDEDB545

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

Toate drepturile rezervate.
Orice utilizare integrală sau parţială a
conţinutului se poate face numai cu
acordul scris obţinut, în prealabil, al
S.C. General Construct S.R.L.
Broşură de prezentare publicată anual

Date identificare
S.C. General Construct S.R.L. Suceava
Str. Calea Unirii nr. 102
Cod: 720141
Suceava, România

Contact
Tel: +4 0230 206076
Fax: +4 0230 521293
Pentru mai multe detalii vizitați
www.generalconstruct.ro


