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Nr. crt. Nr. şi Dată 

certificat 

Unitatea Atestarea acordată 

1 166/16.04.2008 ALFA ROM SRL SATU 
MARE 

Execuţie drumuri, podeţe şi construcţii afrente, la drumuri locale (comunale, judeţene), 
străzi şi întreţinere curentă la drumuri naţionale. 
 

 2 172/03.07.2008 ARMTECH SRL TÂRGU 
MUREŞ 

Proiectare drumuri şi poduri la drumuri locale şi străzi. 
 

 3 32/31.01.2008 ARTERA SRL CLUJ-
NAPOCA 

Prelungire Consultanţă şi proiectare la drumuri, poduri şi construcţii aferente la toate 
categoriile de drumuri, mai puţin autostrăzi. 
 

4 105/03.07.2008 AUTO SEMNAL SRL 
CLUJ-NAPOCA 

Prelungire Lucrări de confecţionare şi montare indicatoare rutiere şi accesorii pentru 
siguranţa circulaţiei la toate categoriile de drumuri. 
 

5 148/27.03.2008 AVRIL SRL NEGREŞTI 
OAŞ 

Lucrări de execuţie drumuri mai puţin poduri şi îmbrăcăminţi rutiere la drumuri locale 
(comunale, judeţene) şi străzi. 
 

 6 69/27.03.2008 BELLA CONSULTING 
CONSTRUCTION SRL 
SATU MARE 

Prelungire Lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri, mai puţin îmbrăcăminţi 
rutiere şi consolidări speciale (Benotto, Kely, barete, etc.) la drumuri locale (comunale, 
judeţene), străzi şi drumuri naţionale. 
 

 7 168/16.04.2008 BROM – BUILD 
CORPORATION SRL 
BAIA MARE 

Lucrări de infrastructură rutieră, la drumuri locale (comunale, judeţene), străzi. 
 

 8 113/31.01.2008 COMLORELA SRL 
BECLEAN JUD. 
BISTRIŢA 

Prelungire Execuţie lucrări de întreţinere curentă la drumuri naţionale, inclusiv 
deszăpeziri şi lucrări de execuţie drumuri (pietruiri, pavaje) mai puţin îmbrăcăminţi 
asfaltice, poduri şi consolidări speciale (Benotto, Kely, barete, etc.) la drumuri locale 
(comunale, judeţene) şi străzi. 

9 180/19.12.2008 COMPLEX SERVICE SRL 
ZALĂU 

Execuţie drumuri şi poduri, mai puţin îmbrăcăminţi permanente la drumuri comunale, 
judeţene şi străzi. 
 



10 120/16.04.2008 CONSAL SRL ZĂRNEŞTI 
JUD. BRAŞOV 

Prelungire Execuţie drumuri la drumuri locale (comunale, judeţene), străzi şi drumuri 
naţionale. 
 

 11 162/31.01.2008 CONSTRUCT PEROM 
SRL BISTRIŢA 

Lucrări de execuţie drumuri, podeţe şi construcţii aferente la drumuri locale (comunale, 
judeţene), străzi şi întreţinere curentă pe timp de iarnă la drumuri naţionale. 
 

12 118/16.10.2008 CONSTRUCŢII RUTIERE 
SA CLUJ-NAPOCA 

Prelungire Lucrări de întreţinere curentă la drumuri şi execuţie poduri la drumuri 
naţionale. 
 

 13 53/04.06.2008 DACIA FABER SRL 
CÂMPENI JUD.ALBA 

Prelungire Execuţie drumuri şi poduri la drumuri locale (comunale, judeţene) şi lucrări 
de întreţinere la drumuri naţionale. 
 

 14 60/04.06.2008 DARA IMPORT SRL 
CLUJ-NAPOCA 

Prelungire Proiectare şi consultanţă la drumuri, poduri şi construcţii aferente la toate 
categoriile de drumuri. 
 

15 169/03.07.2008 DEDAL CONSTRUCT 
SRL CLUJ-NAPOCA 

Execuţie întreţinere curentă drumuri la drumuri locale şi străzi. 
 

16 92/16.04.2008 DIFERIT SRL CLUJ-
NAPOCA 

Prelungire Lucrări de execuţie drumuri, podeţe şi construcţii aferente mai puţin  
consolidări speciale (Benotto, Kely, barete etc.) pentru toate categoriile de drumuri. 
  

17 05/27.03.2008 DP CONSULT SA CLUJ-
NAPOCA 

Prelungire Proiectare şi consultanţă la drumuri, poduri şi construcţii aferente la toate 
categoriile de drumuri. 
 

18 87/19.12.2008 DRUM CONSTRUCT SRL 
PERICEI SĂLAJ 

Prelungire Execuţie drumuri, poduri la drumuri comunale, judeţene şi străzi şi întreţinere 
la drumuri naţionale. 
 
 

19 79/04.06.2008 DRUMURI BIHOR SA 
ORADEA 

Prelungire Execuţie drumuri, poduri şi construcţii afrente, la toate categoriile de drumuri. 
 

20 58/03.07.2008 DRUMURI ŞI PODURI 
GHEORGHENI SRL 
JUD.HARGHITA 

Prelungire Execuţie drumuri, poduri la drumuri locale şi reparaţii şi întreţinere la 
drumuri locale şi  naţionale. 
 

21 83/16.10.2008 DRUMURI ŞI  PODURI Prelungire Execuţie drumuri, poduri şi construcţii afrente, la drumuri naţionale, judeţene, 



SA SĂLAJ locale şi străzi. 
 

22 133/15.12.2008 DRUMURI ŞI PODURI 
SRL TG. MUREŞ 

Prelungire Execuţie drumuri, poduri la drumuri locale şi străzi şi întreţinere şi reparaţii la 
drumuri naţionale şi locale. 
 

23 23/31.01.2008 ELECTROMONTAJ SA 
CLUJ-NAPOCA 

Prelungire Execuţie drumuri, podeţe mai puţin îmbrăcăminţi asfaltice la drumuri locale 
(comunale, judeţene) şi străzi. 

24 72/19.12.2008 FAU RO SEMNAL SRL 
REGHIN 

Prelungire Lucrări de semnalizări rutiere la toate categoriile de drumuri. 
 

25 70/27.03.2008 FULGA SRL NEGREŞTI 
OAŞ  

Prelungire Execuţie drumuri, poduri şi construcţii afrente, la drumuri locale (comunale, 
judeţene), străzi şi lucrări de drumuri, poduri mai puţin îmbrăcăminţi asfaltice la drumuri 
naţionale. 

26 108/27.03.2008 GOSPODĂRIA 
COMUNALĂ  SA 
MEDIAŞ  

Prelungire Lucrări de execuţie drumuri şi construcţii aferente mai puţin poduri şi 
consolidări speciale (Benotto, Kely, barete, etc.) la drumuri locale (comunale, judeţene), 
străzi şi lucrări de reparaţii (preparare, transport, turnare) îmbrăcăminţi la drumuri 
naţionale. 
 

27 38/19.12.2008 INTREPRINDEREA 
MONTAJ-INSTALAŢII SA 
BAIA MARE 

Prelungire Execuţie  drumuri, podeţe la drumuri comunale, judeţene şi străzi. 
 

28 65/16.04.2008 IRIDIUM CONSTRUCT-
INSTAL SRL CLUJ-
NAPOCA 

Prelungire Execuţie drumuri, podeţe şi construcţii afrente, la toate categoriile de  
drumuri. 
 

29 17/19.12.2008 IZOWEST IMPEX SRL 
CLUJ-NAPOCA 

Prelungire Lucrări de distribuţie, execuţie, asistenţă tehnică şi consultanţă la lucrări de 
hidroizolaţii, de acoperire a rosturilor de dilataţie, rigole, parapeţi pietonali şi gabioane la 
toate categoriile de drumuri, inclusiv autostrăzi. 
 

30 119/04.06.2008 KISS UNICUM SRL 
TÂRGU MUREŞ 

Prelungire Lucrări de confecţionare şi montare de indicatoare rutiere şi accesorii pentru 
siguranţa circulaţiei, la toate categoriile de drumuri. 

31 14/04.06.2008 LUCRĂRI DRUMURI ŞI  
PODURI SA BISTRIŢA 

Prelungire Execuţie drumuri, poduri şi construcţii aferente la toate categoriile de 
drumuri. 
 

32 171/04.06.2008 MIRGHIŞ SAT MOIAS Lucrări de execuţie drumuri, poduri şi construcţii aferente,  la  drumuri locale (comunale, 



JUD.SĂLAJ judeţene) şi proiectare drumuri la drumuri locale (comunale, judeţene). 
 

33 161/31.01.2008 MOIŞAN TRANSIMPEX 
SRL BISTRIŢA 

Lucrări de infrastructuri rutiere, mai puţin îmbrăcăminţi asfaltice şi din beton de ciment 
la drumuri locale (comunale, judeţene) şi străzi. 
 

34 179/19.12.2008 MORANI IMPEX SRL 
ZĂRNEŞTI BRAŞOV 

Lucrări de infrastructură rutieră la drumuri comunale, judeţene şi străzi. 
 

35 116/03.07.2008 MULTIPROD IMPEX SRL 
GORNEŞTI JUD. MUREŞ 

Prelungire Execuţie terasamente, pietruiri, întreţinere curentă şi periodică la drumuri 
locale şi străzi şi întreţinere curentă la drumuri naţionale. 
 

36 55/16.04.2008 NORDIN COMPANY SRL 
NEGREŞTI OAŞ 

Prelungire Execuţie lucrări de terasamente, pietruiri şi întreţinere curentă la drumuri 
locale (comunale, judeţene) străzi, şi drumuri naţionale. 
 

37 173/04.06.2008 PAS TRANS COMPANY 
SRL SATU MARE 

Lucrări de execuţie drumuri şi construcţii aferente la drumuri locale (comunale, 
judeţene), străzi. 
 

38 176/16.10.2008 PRESCON MUREŞ SA 
TG. MUREŞ 

Execuţie drumuri şi poduri, mai puţin îmbrăcăminţi asfaltice la drumuri judeţene şi 
locale. 
 

39 121/04.06.2008 PRODEXIMP SRL SATU 
MARE 

Prelungire Execuţie terasamente, consolidări şi pietruiri la drumuri locale (comunale, 
judeţene), străzi. 
 

40 15/03.07.2008 PROIECT ALBA SA 
ALBA IULIA 

Prelungire Proiectare la drumuri, poduri la drumuri locale şi străzi. 
 

41 124/04.06.2008 PROIECT BIHOR SA 
ORADEA 

Prelungire Proiectare la drumuri, poduri şi construcţii aferente la toate categoriile de 
drumuri. 
 

42 81/31.01.2008 REGIA AUTONOMA A 
DOMENIULUI PUBLIC 
TURDA 

Prelungire Execuţie drumuri, podeţe şi construcţii aferente, mai puţin poduri şi 
consolidări speciale (Benotto, Kely, barete, etc.) la toate categoriile de drumuri. 
 

43 170/04.06.2008 RUTTRANS SA CLUJ-
NAPOCA 

Execuţie terasamente şi fundaţii la toate categoriile de drumuri. 
 

44 152/27.03.2008 SALUBRISERV SA Lucrări de întreţinere curentă la drumuri locale (comunale, judeţene) şi străzi şi drumuri 



TÂRGU MUREŞ naţionale. 
 

45 178/19.12.2008 SEBI MARC SRL 
CĂLINEŞTI 
MARAMUREŞ 

Execuţie drumuri şi podeţe la drumuri comunale, judeţene şi străzi. 
 

46 177/16.10.2008 SIMCRIS SRL ABRUD 
ALBA 

Întreţinere curentă drumuri, poduri şi consolidări la drumuri naţionale şi execuţie 
drumuri, poduri şi construcţii afrente la drumuri judeţene, comunale şi locale. 
 

47 163/27.03.2008 SINECON SRL SIBIU Lucrări de infrastructuri rutiere şi îmbrăcăminţi din pavaje la străzi. 
 

48 172/03.07.2008 SOMTRANS SA DEJ JUD. 
CLUJ 

Execuţie drumuri şi poduri, la drumuri locale şi drumuri naţionale. 
 

49 107/16.04.2008 TIRRENA SCAVI spa 
ITALIA SUC. CLUJ SA 

Prelungire Execuţie drumuri, poduri şi construcţii aferente, la toate categoriile de 
drumuri. 
 

50 175/16.10.2008 VAKOND SRL SATU 
MARE 

Execuţie întreţinere la drumuri naţionale şi execuţie lucrări la drumuri judeţene şi locale. 
 

51 165/27.03.2008 VIA PROCONS SRL 
ALBA IULIA 

Lucrări de proiectare drumuri, poduri şi construcţii aferente, la drumuri locale 
(comunale, judeţene), străzi şi proiectare lucrări de întreţinere la drumuri naţionale. 
 

 
 
 
 


