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Ampornit în 1994 cu o activitate relativ modestă de
prestări servicii în construcții.

Portofoliul actual mult diversificat, împreună cu
vizibilitatea din ultimii ani din topurile de specialitate
naționale, dar și prezența în domeniul construcțiilor

dinGermania, ne fac să credem că ne-am câștigat un
loc bine definit pe piață.

Pentru viitor, susținem tendința de concentrare
a construcțiilor pe sustenabilitate și

eficientizarea costurilor și dorim să ne
bucurăm de succese șimai elocvente ca
până acum.
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Societatea General
Construct își desfășoară din
1994 activitatea din
construcții atât pe plan
autohton, cât și la nivel
internațional, prin
intermediul subsidiarei din
Dűsseldorf,Germania.
Sediul central se află în
Suceava, România, iar
profilul este structurat pe
activităţi de construcţii şi
instalaţii în construcţii.
Pentru ducerea la
îndeplinire a obiectivelor
propuse, de bază sunt
următoarele valori:

calitate garantată - de la
înființare, scopulGeneral
Construct a fost și este
creșterea calității
serviciilor. Acest lucru
este posibil printr-un
management
performant, care are
permanent în vedere
satisfacerea clienților;

abordare profesională -
fiecare contract în parte
este analizat de
profesioniștii noștri.
Compania s-a dezvoltat
prin grija pentru client,

considerat centrul
activității, pentru care
personalizează fiecare
serviciu și produs în
parte;

un colectiv capabil -
echipa noastră asigură
pentru fiecare lucrare
contractată coordonarea
eficientă a resurselor.
Scopul final este
asigurarea îndeplinirii
tuturor sarcinilor și
finalizarea proiectului,
respectând termenele și
bugetele alocate.

Prezentare
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Din anul 2000 avem
deschisă o sucursală
neindependentă la
Dűsseldorf, înGermania,
prin care executăm în
subantrepriză lucrări de
construcții civile și
industriale. Am reușit să ne
impunempe piața
construcțiilor civile din
Germania, devenind un
partener solid pentru
antreprenorii cu care

Sucursala din
Germania

colaborăm demaimulți ani.
Datorită experienței
comune și ideilor
inovatoare, suntem capabili
să găsimpentru clienții
noștri celemai bune soluții
strategice și economice. Un
colectiv redus, dar cu înaltă
pregătire 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
imbogățește continuu.
Cartea noastră de vizită
este reprezentată de
lucrările deja executate și
de cei 18 ani de experiență
pe o piață cu o concurență
deosebită.
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Indicatori
financiari

Cifra de afaceri,
milioane RON

Numărul mediu
de salariați

Profit net,
milioane RON

2017 87,01 321 1,21

2016 71,83 348 2,07

2015 123.21 491 4.83

2014 117.84 578 4.48

2013 95.23 469 3.90

2012 83.45 347 2.46

2011 80.67 332 2.58
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Servicii
Doriți să construiți?
Un laborator medical modern? Un sediu de firmă? Reabilitarea unei aripi a unui spital?O
parcare subterană?Modernizarea unei clădiri din patrimoniul cultural?
Noi le-am realizat pe toate cu succes. La timp, în buget și fără surprize.
Oferim clienților următoarele servicii:

construcții civile,
industriale, social-
culturale;
dezvoltări șimodernizări
de drumuri, străzi, poduri,
platforme, piste;

instalații termice,
sanitare, de ventilație, de
aer condiționat;
instalații de distribuție,
branșamente și instalații
de utilizare gaze naturale;

instalații electrice,
branșamente, tablouri de
automatizare;
sisteme și instalații de
limitare și stingere
incendii.
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Societatea este autorizată
de Inspectoratul de Stat
pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune
si Instalațiilor de Ridicat
pentru servicii de
proiectare, supraveghere și
verificare tehnicămacarale.

Servicii pe care le oferim în
domeniul macaralelor turn:
închiriereamacaralelor
turn, montarea-
demontareamacaralelor

turn;
întreținere și verificări
periodice pentru
macarale conf. PT R1-
2010 ISCIR: macarale
turn, automacarale,
macarale portal, etc;
import accesorii pentru
macarale: bene beton,
furci paleți, telecomenzi
radio și prin cablu, clești
și dispozitive de ridicat și
manipulat;
execuţie proiecte de

montare amacaralelor;
întocmire documentație
montaj conform ISCIR,
pentru instalații de
ridicat, conform PT
R1/2010 și PT R3/2010;
servicii de supraveghere
și verificare tehnică
“RSVTI”, pentru instalații
de ridicat;
autorizarea periodică a
macaragiilor;
autorizarea periodică a
legătorilor de sarcină.

Montare
macarale
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Care este secretul unui proiect de
construcții de succes?
Managementul de proiect.Garantarea
succesului înseamnă planificarea corectă,
respectarea planului și a specificațiilor,
coordonarea subcontractorilor și rezolvarea
tuturor problemelor de pe parcurs.

Managementul de proiect.
Echipa noastră demanageri de proiect
asigură pentru fiecare lucrare contractată un
management performant, coordonarea
eficientă a resurselor dar și a echipei de
proiect. Scopul final este de a asigura
îndeplinirea tuturor sarcinilor, finalizarea
proiectului respectând termenele și bugetele
alocate și asigurarea calității lucrărilor
efectuate. Prioritățilemanagerilor sunt atât
viziunea de ansamblu a proiectului, cât și
analiza problemelor în detaliu. Astfel fiecare
beneficiar se poate asigura că proiectul său
este atent supervizat de la faza de
contractare până la predare.
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Certificări,
autorizații și
recomandări

General Construct dispune
de specialiști cu o
îndelungată experiență
atestată în anii de activitate.
Alegând să lucrăm cu
materiale de o înaltă
calitate, dar și beneficiind
de o înaltă calificare a
personalului nostru, va
asigurăm că planurile
dumneavoastră au garanția
calității lucrărilor.

Certificări
certificare sistem de
managementul calității
SR EN ISO 9001:2015
certificare sistem de
management al mediului
SR EN ISO 14001:2015
certificare sistem de
management al sănătății
și securității
ocupationale SR OHSAS
18001:2008

Autorizații
autorizație ANRE -
proiectare și executare
instalații electrice
exterioare
autorizație laborator grad
III
autorizație ISU - instalare
și întreținere sisteme de
limitare și stingere a
incendiilor



Ceamai
bună

dovadă a
calității

serviciilor noastre
o reprezintă

recomandările foștilor
clienți, toate având

calificativul FOARTE BINE

certificare de bună
execuție -Mănăstirea
Răchitoasa
certificat privind
experiența
antreprenorului -
Mănăstirea Putna
certificat de bună
execuție - Spitalul
Județean Suceava
document constatator
Consiliul Județean -
Muzeul de istorie
Suceava

document constatator -
Mănăstirea Putna
document constatator -
Spitalul Județean
Suceava
certificat privind
experiența
antreprenorului - Parcare
subterană Suceava
recomandare - Sediul
Arhiepiscopiei Suceava
recomandare - Biserica
"Sfânta Înviere" Suceava
recomandare - Centrul

de agrement Lidana
recomandare Consiliul
Județean - Reabilitarea
Cetății de Scaun
recomandare -
Mănăstirea Dragomirna
recomandare -
Mănăstirea Putna
recomandare - Centrul
de agrement "Popasul
dDomnesc" Voroneț
recomandare Teb Project
- Stație de biogazMoara
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Lucrări
în România

LOCUINȚĂCOLECTIVĂ
D+P+2E+2M BLOC D9

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

LOCUINȚĂCOLECTIVĂ
D+P+2E+2M BLOC D7

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

General Construct a realizat în calitate de
antreprenor general construcții civile,
industriale și de artă atât în țară, cât și în
străinătate.
De asemenea, a participat la realizarea de
lucrări social-edilitare și industriale de
mare complexitate. Experiența acumulată
permite abordarea oricărei soluții

constructive, cum ar fi: structurile
monolite din beton armat, structuri
prefabricate sau construcțiimetalice.
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:
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CORP CHILII CU ANEXE LA
MĂNĂSTIREA
DRAGOMIRNA

Beneficiar: Compania Națională
de Investiții “C.N.I.” S.A.
Proiectant: S.C. Arhitectura
Grafică Design S.R.L.
Antreprenor general: S.C.
General Construct S.R.L.
Suceava

SPITAL SUCEAVA ‐
SUPRAETAJAREA
CORPULUI "F"

Beneficiar: Spitalul de Urgență
„Sfântul Ioan celNou” Suceava
Proiectant: S.C. Arhitectura
Grafică Design S.R.L.
Antreprenor general: S.C.
General Construct S.R.L.
Suceava

BLOC DE LOCUINȚE ÎN IASI,
STR. AUREL VLAICU NR. 54

Beneficiar: S.C. AMW Imobiliare
S.R.L.
Proiectant: S.C. Arhigraph S.R.L.
Amplasament:municipiul Iasi,
str. Aurel Vlaicu, nr. 54
Antreprenor general: S.C.
General Construct S.R.L.
Suceava

SEDIUL SEMINARULUI
TEOLOGIC LICEAL
"MITROPOLITUL DOSOFTEI"

Beneficiar: Arhiepiscopia Sucevei
și Rădăuților
Proiectant: S.C. Arhitectura
Grafică Design S.R.L.
Antreprenor general: S.C.
General Construct S.R.L.
Suceava
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REABILITARE SEDIU
ADMINISTRATIV ACET
SUCEAVA

Beneficiar: Acet S.A. Suceava
Proiectant: S.C. ARHIS DESIGN
S.R.L. Suceava
Antreprenor general: S.C.
General Construct S.R.L.
Suceava

CENTRU CULTURAL
MITROPOLIT IACOB
PUTNEANUL

Beneficiar: Compania Națională
de Investiții “C.N.I.” S.A.
Proiectant: S.C. Abral Art
Product S.R.L.
Antreprenor general: S.C.
General Construct S.R.L.
Suceava

COMPLEX EDUCAȚIONAL ‐
SCOALĂCU 18 SĂLI DE
CLASĂ

Beneficiar: Gradinița “Sf. Ioan cel
Nou de la Suceava”
Proiectant: S.C. “ADIM 2012”
SRL Suceava
Antreprenor general: S.C.
General Construct S.R.L.
Suceava

CONSTRUCȚIE SPITAL
MUNICIPAL FĂLTICENI

Beneficiar: SpitalulMunicipal
Fălticeni
Proiectant: SC Proteus SRL
Suceava
Antreprenor general: S.C.
General Construct S.R.L.
Suceava
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Managementul
calității

Societatea are implementat șimenține un
sistem demanagement integrat calitate -
mediu - SSO, care acoperă toate
procesele, activitățile, produsele și
serviciile noastre, în conformitate cu
cerințele standardelor demanagement al
calității (SR EN ISO 9001:2015), mediu
(SR EN ISO 14001:2015), sănătate și
securitate ocupațională (SR OHSAS
18001:2008).

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
protecțiamediului
înconjurător, ca bază
pentru o dezvoltare
durabilă.

Societatea este preocupată în mod activ
de îmbunătățirea propriilor standarde în
domeniul managementului calității,
protecțieimediului și al sănătății și
securității în muncă.

În acest context, ne angajăm să asigurăm
implementarea, dezvoltarea și
continua îmbunătățire a eficacității
acestui sistem, camijloc de
păstrare a reputației noastre
și a poziției pe piața
construcțiilor.
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EXTINDEREȘCOALĂ
BERLINER RING, MONHEIM
AM RHEIN

Condiții generale: Lucrare în
subantrepriză
Antreprenor general:
D&B BauGmbH
Adresa șantierului:
Berliner Ring, 40789
Monheim

CLĂDIRE DE BIROURI EULER
HERMES, HAMBURG

Condiții generale: Lucrare în
subantrepriză
Antreprenor general:
AUG. PRIEN
Bauunternehmung GmbH
Adresa șantierului:
Gasstr. 29, 22761
Hamburg

Lucrări
în Germania

Am reușit să ne impunempe piața
construcțiilor civile dinGermania,
devenind un partener solid pentru firmele
germane cu care colaborăm demaimulți
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 demari, cartea
noastră de vizită fiind lucrările deja
executate și cei 18 ani de experiență pe o
piață cu o concurență deosebită.
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CLINICA UNIVERSITARĂDIN
LÜBECK

Condiții generale: Lucrare în
subantrepriză
Antreprenor general:
BAM Deutschland AG
Subantreprenor: S.C.General
Construct S.R.L. Suceava
Adresa șantierului:
Ratzeburger Allee 160
23562 Lübeck

CLINICA FRANKFURT
HÖCHST

Condiții generale: Lucrare în
subantrepriză
Antreprenor general:
BAM Deutschland AG
Adresa șantierului:
Gotenstr. 6-8, 65929
Frankfurt amMain

CLĂDIRE NOUĂCORP M,
CLINICA KARLSRUHE

Condiții generale: Lucrare în
subantrepriză
Antreprenor general:
BAM Deutschland AG
Adresa șantierului:
Moltkestraße, Flurst. 5552,
76133 Karlsruhe

STAȚIA DE POMPIERI NR. 1,
NÜRNBERG

Condiții generale: Lucrare în
subantrepriză
Antreprenor general:
Wolff&MullerHoch- und
IndustriebauGmbH& Co. KG
Adresa șantierului:
Reutersbrunnenstraße 63,
90429Nürnberg
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Situația existentă
Clădirea ce face obiectul
reparațiilor șimodernizării a
fost realizată în maimulte
etape, prima etapă datând
din anii 1910 - 1912, această
etapă reprezentând
tronsonul central al clădirii,
respectiv zonamai înaltă,
pe unde este și accesul
principal.
Alte etape de realizare a
construcției o reprezintă
extinderile, una fiind zona
cu demisol și parter
(aproximativ anii 1945) iar
cealaltă zona clubului,
(aproximativ în anii 1960).
Ceamai recentă etapă de
extindere a construcției o
reprezintă zona dinspre sud
a clădirii, (demisol și
parter) având acoperișul de
tip terasă necirculabilă,
realizată în anii 1960.

Intervenția asupra clădirii
a constat în:
reabilitarea structurală în
vederea respectării
prevederilor
Normativului
P100–2006 și a
Normativ CR6/2006 –
cod de proiectare pentru
structuri din zidărie;
mărirea suprafeței utile,
prin realizarea unei
supraetajărimansardate;
reabilitarea termică a
clădirii;
executarea instalațiilor
interioare noi în
conformitate cu
cerințele actuale.

Lucrările de aducere a
clădirii la condițiile de
conformare seismică au
constat în:
subzidiri și cămășuiri ale
fundațiilor în vederea
măririi capacității

portante și a consolidării
fundațiilor din piatră;
realizarea de centuri din
beton armat la nivelul
planșeelor de peste
demisol și parter;
înlocuirea planșeelor din
lemn (peste demisol și
parter) și a zonelor cu
planșeu din boltișoare, cu
planșee din beton armat,
aceasta contribuind
totodată la ridicarea
gradului de rezistență la
foc a clădirii.

Mansardarea clădirii, în
vedereamăririi suprafeței
utile, s-a realizat pe toată
suprafața construită,
obținându-se o volumetrie
clasică, cu un acoperiș cu
pante line și streașine
scurte terminate cu cornișe
cu profilaturi decorative.
În vederea îndeplinirii
condițiilor de rezistență la

Studiu
de caz
REABILITARE, MODERNIZARE,
EXTINDEREȘI MANSARDARE SEDIU
ADMINISTRATIV ACET SUCEAVA



foc impuse de normative,
mansardarea s-a realizat pe
o structură dinmetal
alcătuită din europrofile, cu
placări de o parte și de alta
cu plăci OSB, peste care s-a
aplicat unul sau două
straturi (după caz) de gips
carton normal sau rezistent
la foc.
Izolația termică exterioară
s-a realizat cu polistiren
expandat ignifug, iar golul
din pereți a fost umplut cu
vatăminerală bazaltică.
Izolațiile termice la nivelul
pardoselii de la demisol s-
au realizat cu polistiren
extrudat cu grosime de 5
cm amplasat pe stratul de
umplutură sub suportul
pardoselii.
Tâmplăria exterioară
utilizată este din PVC
cu 5 camere și cu
geam
termoizo-
lant.

Protecția termică a soclului
s-a realizat cu polistiren
ignifugat de 10 cm grosime,
montat până la 1 m peste
cota terenului sistematizat.
Șpaleții exteriori ai
ferestrelor s-au izolat cu
polistiren expandat de 3 cm
grosime.
S-aumontat instalații de
condiționare și ventilație.
S-a executat centrală
termică nouă.
Instalațiile interi-
oare prevăzute
au fost:

instalații termice și
sanitare care s-au
realizat cu
polietilenă
reticulată

instalații
electrice de

utilizare
instalații de

curenți slabi (voce -
date, semnalizare,
incendiu, antiefracție,
supraveghere video).
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Studiu
de caz
BLOC CU 7 APARTAMENTE
RATINGEN, GERMANIA

Condiții generale: Lucrare la cheie
Antreprenor general: S.C.General
Construct S.R.L.
Adresa șantierului: Industriestr. 30,
40878 Ratingen

MFH Ratingen este primul proiect la cheie
realizat de către S.C.General Construct
S.R.L. înGermania, un bloc de locuințe,
intim și cochet, adaptat pieței imobiliare,
oferind locuințe confortabile, sigure și
eficient compartimentate. Suprafața
totală locuibilă a clădirii este de 468,48
mp.
Blocul dispune de 7 locuințe, utilate la
standarde înalte, cu dotări și finisaje
moderne, de ceamai bună calitate.
Printre acestea se enumeră: sistem de
încălzire în pardoseală, rulouri exterioare
electrice, panouri solare și lift. Proiectul
este prevăzut cu balcoane, 7 locuri de
parcare, un spațiu de joacă și camere
special amenajate pentru depozitarea
bicicletelor și amașinilor de spălat rufe.
Imobilul este situat într-o zonă
rezidențială centrală care beneficiază de
toate avantajele unui oraș: acces rapid la
numeroasemijloace de transport în
comun, precum și legături foarte bune la
autostrăzi.
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Diplome

IBC FOCUS, lider de piață în monitorizarea
și studierea pieței construcțiilor, acordă
firmei General Construct SRL Suceava,
diploma de excelență și locul 23 într-un
top independent al antreprenorilor
generali în construcții în anul 2018.
Încă din primul număr, cel din 2010,
participăm și nemenținem în acest top.
Poziția din acest prestigios clasament
aduce încrederea potențialilor clienți și
colaboratori în firma noastră.

obținute



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,
720141
Banca: UniCredit Bank sucursala Suceava
IBAN RO47BACX0000000154623000

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
Cod de identificare fiscala: USt-ID: DE
220913249
Cod fiscal: 214/175/00615

Adresa firmei: Kleinstraße 22, 40597
Dusseldorf
Banca: Deutsche Bank Düsseldorf
IBAN: DE85300700240580777100
BIC/SWIFT: DEUT DE DBDUE
Număr de telefon: +49 2111799950

Număr de fax: +49 2117406123
E-mail: gecod@t-online.de
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