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Nr. 
crt 

Nr. 
certificat SOCIETATEA DOMENIU ATESTARE/PRELUNGIRE 

1 000825  /  
08.04.2011 ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamţ 

Prelungire pentru proiectare lucrări de drumuri, poduri şi construcţii 
aferente, la drumurile publice locale (judeţene şi comunale) în cadrul 
Consiliilor judeţene şi locale 

2 000834  /  
30.06.2011 ARCODEX S.R.L. IASI 

Prelungire proiectare lucrări de drumuri, poduri şi construcţii aferente, 
la drumurile publice  în cadrul C.N.A.D.N.R.si Consiliilor judeţene şi 
locale 

3 000829  /  
26.05.2011 

CITADIN S.A. Iaşi 

Prelungire execuţie lucrări de construire, reparare şi întreţinere a 
drumurilor publice naţionale, judeţene, comunale şi străzi – cu 
restricţie pentru îmbrăcăminţi din beton de ciment şi poduri - în cadrul 
C.N.A.D.N.R. şi al Consiliilor Judeţene şi locale 

4 000830  /  
26.05.2011 COM - BETON S.A. Iaşi 

Prelungire execuţie lucrări de terasamente şi fundaţii la drumurile 
publice locale în cadrul Consiliilor Judeţene şi locale 

5 000820  /  
04.03.2011 

COMPANIA CONSTRUCŢII FEROVIARE 
S.A. Câmpulung Moldovenesc 

Prelungire execuţie lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri, poduri şi 
construcţii aferente, la drumurile publice locale în cadrul Consiliilor 
Judeţene şi Locale 

6 000813  /  
20.01.2011 CON BUCOVINA S.A. Suceava 

Execuţie lucrări de drumuri, poduri şi construcţii aferente, la drumurile 
publice locale (judeţene şi comunale) în cadrul Consiliilor Judeţene şi 
Locale 

7 000823  /  
28.03.2011 CONEST S.A. Iaşi  

Prelungire execuţie lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri, poduri şi 
construcţii aferente la drumurile publice locale în cadrul Consiliilor 
Judeţene şi locale 



8 000841  /  
18.11.2011 CONFER GROUP ONESTI 

Prelungire pentru execuţie lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri, şi 
construcţii aferente la drumurile publice în cadrul C.N.A.D.N.R. şi al 
Consiliilor Judeţene şi locale 

9 000816  /  
18.02.2011 CONREC S.A. Botoşani 

Execuţie lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi construcţii aferente 
– cu restricţie la îmbrăcăminţi rutiere din beton de ciment la drumurile 
publice locale în cadrul Consiliilor Judeţene şi Locale 

10 000815  /  
04.02..2011 CONSTRUCTII FEROVIARE IAŞI – GRUP 

COLAS S.A.  

Prelungire execuţie lucrări de drumuri, poduri şi construcţii aferente, la 
drumurile publice în cadrul C.N.A.D.N.R. şi al Consiliilor Judeţene şi 
Locale 

11 000836  /  
21.09.2011 EUROPRIECT S.R.L. VRANCEA 

Prelungire proiectare lucrări de drumuri şi poduri până la 10 m 
deschidere, la drumurile publice locale în cadrul Consiliilor judeţene şi 
locale 

12 000817  /  
18.02.2011 EUROSTRADE COMPANY S.A. Gura 

Humorului  

Execuţie lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri locale (judeţene şi 
comunale) şi la drmurile private pentru următorele categorii de lucrări: 
terasamente, pietruirea drumurilor de pământ conf. normativ AND 582 
- 2002 

13 000818  /  
18.02.2011 

FAIR PLAY S.R.L. BACĂU  

Prelungire pentru execuţie lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi 
construcţii aferente – cu restricţie la îmbrăcăminţile din beton de 
ciment, la drumurile publice locale în cadrul Consiliilor Judeţene şi 
locale 

14 000832  /  
10.06.2011 INDUSTRIAL EST S.A. IASI 

Prelungire execuţie lucrări întreţinere şi reparaţii drumuri  la drumurile 
publice locale (judetene si comunale), pentru urmatoarele categorii de 
lucrari: terasamente si pietruirea drumurilor de pamant 

15 000814  /  
20.01.2011 LOIAL IMPEX S.R.L. Suceava  

Prelungire execuţie lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri pentru 
următorele categorii de lucrări: semnalizare rutieră orizontală şi 
verticală în cadrul C.N.A.D.N.R. şi al Consiliilor Judeţene şi locale 

16 000824  /  
28.03.2011 LUANLI COM S.R.L. Suceava  

Prelungire pentru proiectare lucrări de drumuri şi construcţii aferente, 
la drumurile comunale în cadrul Consiliilor locale 



17 000843  /  
21.12.2011 LUCRĂRI DRUMURI PODURI VASLUI 

Prelungire pentru execuţie lucrări de drumuri, poduri şi construcţii 
aferente la drumurile publice în cadrul  Consiliilor Judeţene şi locale 

18 000835  /  
28.07.2011 METALBAC & FARBE  

Prelungire execuţie lucrări de semnalizare rutiera orizontala, la strazi si 
drumuri publice în cadrul C.N.A.D.N.R. si Consiliilor judeţene şi locale 

19 000838  /  
27.10.2011 NORD PROIECT S.A. BOTOŞANI 

Prelungire proiectare lucrări de drumuri, poduri şi construcţii aferente, 
la drumurile publice  în cadrul C.N.A.D.N.R.si Consiliilor judeţene şi 
locale 

20 000827  /  
06.05.2011 

PREM CONSTRUCT S.R.L. Bacău 

Prelungire execuţie lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri, poduri şi 
construcţii aferente la drumurile publice cu restricţie pentru structuri 
rutiere la drumurile naţionale în cadrul C.N.A.D.N.R. şi al Consiliilor 
Judeţene şi locale 

21 000842  /  
18.11.2011 PROEXROM IAŞI 

Prelungire proiectare lucrări de drumuri, poduri şi construcţii aferente, 
la drumurile publice  în cadrul C.N.A.D.N.R.si Consiliilor judeţene şi 
locale 

22 000837  /  
21.09.2011 PROIECT S.A. GALAŢI 

Prelungire proiectare lucrări de drumuri,  poduri şi construcţii aferente 
la drumurile publice locale în cadrul Consiliilor judeţene şi locale 

23 000826  /  
06.05.2011 ROMBET S.A. Bacău 

Prelungire execuţie lucrări de construcţii întreţinere şi reparaţii drumuri, 
şi construcţii aferente la drumurile publice locale în cadrul Consiliilor 
Judeţene şi locale 

24 000831  /  
10.06.2011 SIBAREX S.A. VRANCEA 

Execuţie lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri  la drumurile publice 
locale în cadrul Consiliilor Judeţene şi Locale 

25 000833  /  
30.06.2011 SIMPA CONSULT S.R.L. IASI 

Prelungire proiectare lucrări de drumuri, poduri şi construcţii aferente, 
la drumurile publice locale în cadrul C.N.A.D.N.R. Consiliilor judeţene 
şi locale 

26 000839  /  
27.10.2011 SPEDITION UMB 

Prelungire pentru execuţie lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri, şi 
construcţii aferente la drumurile publice în cadrul C.N.A.D.N.R. şi al 
Consiliilor Judeţene şi locale 



27 000822  /  
28.03.2011 

TED CONSTRUCT S.R.L. Iaşi 

Prelungire execuţie lucrări de construcţii, întreţinere şi reparaţii drumuri 
şi construcţii aferente – cu restricţie la îmbrăcăminţi rutiere din beton 
de ciment şi structuri rutiere la drumurile publice în cadrul 
C.N.A.D.N.R. şi al Consiliilor Judeţene şi 

28 000828  /  
06.05.2011 TEHNIC ASIST S.R.L. Botoşani 

Prelungire pentru execuţie lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri, şi 
construcţii aferente la drumurile publice în cadrul C.N.A.D.N.R. şi al 
Consiliilor Judeţene şi locale 

29 000840  /  
27.10.2011 TEHNOSTRADE S.R.L. BACĂU 

Prelungire pentru execuţie lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri, şi 
construcţii aferente la drumurile publice în cadrul C.N.A.D.N.R. şi al 
Consiliilor Judeţene şi locale 

30 000821  /  
28.03.2011 TRANSPORTURI AUTO S.A. Botoşani 

Prelungire pentru execuţie lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri, 
poduri şi construcţii aferente la drumurile publice, în cadrul 
C.N.A.D.N.R. şi al Consiliilor Judeţene şi locale 

    

    

   
 


