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Constructor bun, la preț acceptabil

Top Constructori reprezintă o ierahizare a celor mai mari 100 de firme cu 
obiect principal de activitate declarat ”Lucrări de construcții rezidențiale și 
nerezidențiale”. 

Ierarhizarea a fost realizată în funcție de valoarea veniturilor încasate în 
anul trecut, așa cum au fost acestea declarate în bilanțul pe anul 2018 depus 
la Ministerul Finanțelor. 

Atragem atenția că datele pe care le-am analizat pot conține erori apărute 
în comunicarea lor către Ministerul Finanțelor. 

În Top am considerat important să precizăm numărul mediu de angajați 
pentru anul trecut, al firmelor care au declarat acest indicator la Ministerul 
Finanțelor. În tabel apare d.n.  ”date necomunicate” la firmele care nu au 
comunicat acest indicator.

De asemenea, un alt indicator pe care l-am inclus în Top este rata de profita-
bilitate a firmei, calculată ca raport între profitul net și cifra netă de afaceri, 
potrivit bilanțului pe anul 2018. Obținerea unor rezultate bune în anul tre-
cut nu reprezintă o garanție că firma respectivă va obține și anul acesta re-
zultate la fel de bune. 

Precizăm că firmele cu o profitabilitate mare au, de regulă, și activități de 
dezvoltare imobiliară, dezvoltând propriile proiecte imobiliare.

TOP CONSTRUCTORI

Este o provocare în ziua de astăzi să găsești un constructor bun și 
să îl angajezi la un preț acceptabil. 
Cu asta se confruntă beneficiarii și dezvoltatorii care vor să de-
mareze noi proiecte de investiții. Și nu numai cei din mediul pri-

vat. Cu o situație similară se confruntă și autoritățile publice locale. 
Multora dintre acestea, sistemul electronic de achiziții publice SEAP le-a 
anulat, din cauza lipsei de ofertanți, licitațiile lansate pentru atribuirea 
contractelor de execuție a unor proiecte de investiții. În primele nouă 
luni ale acestui an au fost anulate peste 3.500 de proceduri de achiziție 
publică. Sunt, cel mai adesea, contracte cu valori sub 10 milioane de lei 
sau care nu au clauze de actualizare a prețurilor. Dar, au fost și contrac-
te de valori foarte mari pentru care nu a fost depusă nici o ofertă, cum 
este drumul Botoșani – Iași, de peste 54 milioane euro. Autoritățile con-
tractante au fost obligate să majoreze cu 15% valoarea contractului, la cea 
de-a treia licitație.

Creșterea accelerată a numărului 
de șantiere le permite marilor 
constructori să aleagă beneficiarul
Dificultatea de a contracta constructori este generată de creșterea mai 
accelerată a numărului de șantiere față de cea a numărului de firme de 
construcții. A crescut cererea de constructori, dar nu s-au înmulțit la fel 
de mult și firmele de construcții. 
Dacă în ultimul trimestru al anului 2017 erau 99.124 șantiere pentru care 
investitorii au anunțat începerea execuției lucrărilor de construcții, în tri-
mestrul IV din 2018 numărul acestora era mai mare cu peste 10%, ajun-
gând la 109.576. Creșterea a continuat, iar numărul șantierelor a ajuns la 
114.000 la jumătatea acestui an.
Această înmulțire a șantierelor s-a datorat și proiectelor de investiții fi-
nanțate din fonduri publice, cum sunt cele din cadrul Programului Națio-
nal de Dezvoltare Locală, cele finanțate din fondurile bugetelor locale ale 
primăriilor și consiliilor județene, precum și proiectelor finanțate din fon-
duri europene.  
Totodată, potrivit datelor statistice, anul acesta a crescut volumul lucră-
rilor de construcții locuințe, precum și al celor pentru construcții nerezi-
dențiale (hale, spații de depozitare, birouri, spații comerciale etc). Carac-
teristic anului acesta este majorarea volumului lucrărilor de construcții 
noi, care a înregistrat cele mai mari creșteri lunare din ultimii zece ani !
Din totalul firmelor de construcții, anul acesta au depus la Ministerul Fi-
nanțelor bilanțul pentru 2018 un număr de aproape 35.700 firme cu 
obiect principal de activitate ”Lucrări de construcții rezidențiale și nerezi-
dențiale”. Mai multe cu circa 1% față de anul anterior.
Facilitățile fiscale pentru sectorul construcțiilor intrate în vigoare înce-
pând cu 1 ianuarie 2019 au condus la o creștere a numărului de firme nou 
înregistrate la Registrul Comerțului cu acest obiect de activitate. În pri-
mele trei trimestre ale acestui an au fost 11.692 noi înmatriculări persoa-
ne fizice și juridice cu activitate de construcții, mai multe cu aproape 27% 
decât în perioada similară a anului trecut.
Dintre firmele de construcții care au depus bilanțul pentru anul 2018 pes-
te 93% sunt încadrate în categoria microîntreprinderi, ceea ce arată un 
grad înalt de atomizare a pieței. 

(continuare în pag. 6)
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1 BOG 'ART SRL Bucuresti 925.517.610 496 0,9%
2 STRABAG SRL Bucuresti 687.781.816 706 1,0%
3 PORR CONSTRUCT SRL Bucuresti 551.091.298 321 7,3%

4

ASTALDI SPA ITALIA 
SUCURSALA ROMANIA 
BUCURESTI - SEDIU 
PERMANENT DESEMNAT

Bucuresti 488.861.043 976 11,5%

5 CON-A SRL Sibiu 440.050.858 671 4,6%
6 CONSTRUCTII ERBASU SA Bucuresti 335.984.913 453 3,3%
7 BAUPARTNER CONSTRUCT SRL Prahova 251.954.899 101 2,4%
8 CONCRET CONSTRUCT A.G. SRL Suceava 240.986.850 286 1,0%
9 P.A.B. ROMANIA SRL Arad 218.275.671 396 4,2%

10 CONEST SA Iasi 192.752.530 352 3,2%
11 UNGER STEEL BUILDINGS SRL Bucuresti 180.413.159 27 8,7%

12
ARK INSAAT SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI ISTANBUL-
SUCURSALA TARGOVISTE

Dambovita 170.310.499 27 0,2%

13 BUILD CORP SRL Iasi 163.425.604 53 4,6%
14 TELLUS INVEST SRL Cluj 157.179.765 13 32,7%
15 AQUILA CONSTRUCT SRL Prahova 149.295.138 76 7,2%
16 ARCA STUDIO CONSTRUCT SRL Ilfov 144.070.431 120 1,1%
17 GENERAL CONSTRUCT SRL Suceava 136.691.569 336 1,8%
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(urmare din pag. 4)
Creșterea cererii pentru executarea lucrărilor de construcții i-a pus pe con-
structori într-o poziție favorabilă în negocierile cu beneficiarii. Mai mult, 
unii dintre marii antreprenori au declarat că nu mai participă la toate licitați-
ile, ci aleg să liciteze numai pentru contractele cu clauze care îi avantajează.
Potrivit unui raport ANAP, anul trecut pentru sectorul construcții s-au în-
cheiat cele mai multe contracte de achiziție publică în baza unei singu-
re oferte primite. Specialiștii ANAP au subliniat că, pentru sectorul con-
strucțiilor, oferta nu este suficient de mare pentru realizarea unei concu-
rențe reale. 

Este greu să găsești un constructor, 
dar este și mai greu să găsești unul 
bun
Pe lângă greutățile legate de contractarea unui constructor, beneficiarii 
se confruntă și cu problemele legate de calitatea lucrărilor de construc-
ții. Firmele de construcții fac față cu greu penuriei de muncitori calificați. 
Importul de forță de muncă din țările mai puțin dezvoltate nu a rezolvat 
această situație. 
Cu toate că sunt ani de zile de când sectorul construcțiilor este afectat de 
plecarea în Occident a personalului calificat, totuși nu s-a reușit realizarea 
și implementarea unui sistem de calificare profesională specializat. Repu-
tația ”de Dorel” nu este de natură să ofere încredere beneficiarilor și nici 
să atragă forță de muncă în sector.
Problemele legate de calitatea slabă a lucrărilor de construcții sunt de no-
torietate. Specialiștii în domeniu nu s-au ferit să vorbească de proiectarea 
slabă, execuția deficitară a lucrărilor, de punere în operă necorespunză-
toare, de folosirea unor materiale neconforme. 
Probleme de acest fel se regăsesc și la blocurile de locuințe nou construi-
te, dar și la drumuri sau alte obiective de construcții inginerești.
În lipsa unui sistem de certificare a firmelor de construcții, de atestare a 
profesioniștilor din domeniu, beneficiarii riscă de fiecare dată când aleg 
un constructor. Ei nu se pot baza nici pe referințe, pentru că dezvoltato-
rul care a lucrat cu un antreprenor bun nu îl recomandă mai departe ca să 
nu riște să îl piardă în favoarea unui concurent. 

Presiuni pe creșterea costurilor 
de construire
Costurile de construire au crescut anul acesta cu peste 10% față de anul 
trecut, după cum au estimat unii dezvoltatori. Ca urmare, sunt beneficiari 
care au amânat anul acesta să demareze proiectele pentru că nu accep-
tat prețurile cerute de constructori. Alții au spus că vom regăsi majorarea 
costurilor de construire în prețurile de vânzare a noilor locuințe sau con-
strucții nerezidențiale. Dar, sunt și investitori care au spus că un profit di-
minuat de creșterea costurilor de construire rămâne totuși un profit foar-
te atractiv pentru activitatea de dezvoltare imobiliară. 
La rândul lor, constructorii argumentează necesitatea creșterii prețurilor 
în noile contracte de antrepriză prin majorarea salariilor generată de pe-
nuria de angajați calificați, în condițiile creșterii numărului de șantiere. 
Și în contractele de achiziții publice au fost probleme legate de actuali-
zarea prețurilor din contractele încheiate înainte de majorarea salariului 
mediu brut în construcții. Constructorii au cerut actualizarea valorii con-
tractelor și din cauza scumpirii unor materiale de construcție, dintre care 
cel mai cunoscut caz este majorarea semnificativă, aproape până la du-
blare, a prețului bitumului.
Presiunile pentru creșterea costurilor de construire vor continua întrucât 
cauzele care produc această situație se mențin. 

(continuare în pag. 8)
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18 DANYA CEBUS ROM SRL Bucuresti 136.415.078 61 18,3%
19 CONARG AG SRL Arges 130.733.911 121 4,7%

20

AKTOR SOCIETATE TEHNICA 
ANONIMA (AKTOR SA) - GRECIA 
- SUCURSALA BUCURESTI, 
ROMANIA

Bucuresti 125.636.273 340 -

21 BTDCONSTRUCT & AMBIENT 
SRL Bucuresti 125.500.211 48 4,3%

22 CONCELEX SRL Bucuresti 123.365.444 d.n.* 5,9%
23 EXPERT IBB CONSTRUCT SRL Suceava 119.335.539 622 3,3%

24 OPUS LAND RESIDENTIAL 
DEVELOPMENT SRL Ilfov 117.133.769 5 18,3%

25 ASA CONS ROMANIA SRL Cluj 116.878.658 170 13,1%
26 BUILD CORP DEVELOPMENT SRL Iasi 116.130.522 53 2,7%

27 KASPER DEVELOPMENT KDC 
SRL Brasov 115.224.616 72 1,6%

28 SSAB-AG SRL Bacau 114.124.951 148 4,9%

29 KESZ CONSTRUCTII ROMANIA 
SRL Cluj 114.004.451 68 0,6%

30 SKANSKA CONSTRUCTION 
ROMANIA SRL Bucuresti 113.232.509 64 3,9%

31 DANLIN XXL SRL Neamt 112.848.638 142 24,1%
32 JACOB GARDENS SRL Bucuresti 112.785.093 226 40,8%
33 BUNMET ENGINEERING SRL Galati 107.631.583 421 0,0%

34 FRASINUL SRL Bistrita-
Nasaud 105.988.714 269 4,0%

35 ISARAN SRL Brasov 104.952.689 24 47,4%
36 MAURER IMOBILIARE SA Brasov 103.900.193 140 12,3%
37 CEZARA IDEAL CONSTRUCT SRL Giurgiu 99.578.880 130 4,3%
38 NESS PROIECT EUROPE SRL Prahova 96.815.635 60 4,6%

39 OCTAGON CONTRACTING & 
ENGINEERING SA Bucuresti 93.484.954 132 -

40 CAMPIS SRL Calarasi 92.830.254 15 0,7%

41 PEDRO COMPANY 
CONSTRUCTEXIM SRL Bucuresti 91.038.665 114 16,1%

42 INTERTRADE GROUP LTD SRL Bacau 89.952.251 453 0,7%
43 PLANA-INNOVA SRL Bucuresti 88.157.850 58 2,0%
44 TARR CONST SRL Satu-Mare 85.076.465 153 9,8%

45 PALEX CONSTRUCTII INSTALATII 
SRL Bucuresti 80.092.324 104 17,5%

46 NOVUM BUSINESS INVEST SRL Bucuresti 79.935.309 10 39,6%
47 TEHNIC-ASIST SRL Botosani 79.676.987 158 -
48 ACI CLUJ SA Cluj 79.603.576 281 -
49 DEROM TOTAL SRL Prahova 78.910.933 32 6,0%
50 SAGEX CONSTRUCT SRL Bucuresti 78.256.003 65 5,8%

51 MAGNUM EXPERT BUILDING 
SRL Bucuresti 75.635.120 152 5,8%

52 HIGH CONSTRUCTION SRL Ilfov 74.658.992 69 -
53 TRACON SRL Braila 74.602.411 298 6,6%
54 TAMO - KO DEVELOPMENT SRL Timis 73.743.828 28 8,6%
55 NORTEK TRUST A.G. SRL Bacau 73.720.918 61 0,6%
56 WINCON SRL Cluj 73.285.354 128 12,1%

57 RAL CONSTRUCT MANAGEMENT 
SRL Iasi 72.339.083 189 3,2%
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Cofraje 
Soluție optimă pentru 
orice solicitare

Schelă si eșafodaje 
Diverse sisteme pentru 
operațiuni sigure și 
eficiente

Servicii 
Suport profesional pentru 
proiectul dumneavoastră

Foi cofrante 
Foi cofrante pentru orice 
solicitare

PERI România
Sisteme de cofrare si eșafodaje, servicii 
și foi cofrante de la o singură sursă

w w w. p e r i . r o
PERI - partenerul dvs. pentru construcții extraordinare !
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58 REDIVIVUS EURO CONSTRUCT 
SRL Ilfov 72.321.925 2 0,1%

59 CONSOLA GRUP CONSTRUCT 
SRL Bucuresti 72.148.910 140 6,6%

60 ZUBLIN ROMANIA SRL Bucuresti 70.420.724 99 4,0%
61 PANADRIA SRL Olt 70.414.917 121 8,3%
62 PETCU CONSTRUCT SRL Bucuresti 69.761.747 267 2,5%
63 EREN CONS SRL Brasov 69.708.274 100 2,9%
64 CONDOR PADURARU SRL Olt 68.845.076 163 10,9%
65 COSTA V.O.C. IMPEX SRL Bihor 67.823.924 96 1,3%
66 DOMISIS CONSTRUCT SRL Bucuresti 65.180.137 13 2,8%
67 CONFRASILVAS - COFRAJE SRL Giurgiu 63.614.431 20 5,0%
68 URBAN INVEST SRL Brasov 63.301.946 159 16,2%
69 CONSTRUCTII SA Sibiu 62.058.583 141 1,9%

70 ACMS GENERAL CONTRACTOR 
SRL Bucuresti 62.003.798 41 6,7%

71 CONBAC SA Bacau 61.779.105 145 1,2%
72 TERRA GAZ CONSTRUCT SRL Ilfov 59.708.541 135 3,5%
73 SOMET SA Bucuresti 59.172.547 185 1,5%
74 ACOMIN SA Hunedoara 58.280.030 168 -
75 TCI CONTRACTOR GENERAL SA Cluj 57.253.626 181 1,9%
76 CONSSTAR CONSTRUCT SRL Bucuresti 57.056.636 75 3,2%
77 CONCELEX ENGINEERING SRL Bucuresti 55.975.633 4 8,0%
78 STAR PRO CENTER INTL SRL Bucuresti 55.663.088 9 49,8%
79 CONEXTRUST SA Bacau 54.877.011 281 1,5%
80 TERRATEST GEOTEHNIC SA Bucuresti 54.805.834 53 4,6%

81 VISIO CONSTRUCTION WORKS 
SRL Bucuresti 54.319.985 113 0,3%

82 SELINA SRL Bihor 53.799.991 385 -
83 FAPACO SRL Bucuresti 53.328.314 164 11,6%
84 CONIM PARTNERS SRL Arges 53.238.620 56 1,7%
85 OLD & NEW CONSTRUCT SRL Olt 52.645.136 95 25,1%
86 AGS CLASS CONSTRUCT SRL Bucuresti 51.945.611 45 11,1%
87 GRUP CONSTRUCTII EST SA Iasi 50.042.292 108 9,4%

88 GEA INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT SRL Bucuresti 50.009.706 d.n.* 34,2%

89 TEHNODOMUS SRL Arad 49.649.840 125 2,2%

90 CH TRANSBETON CONSTRUCTII 
SRL Cluj 49.588.098 94 5,8%

91 CONCAS SA Buzau 49.566.728 228 3,5%
92 DREFIG LST SRL Ilfov 49.538.796 294 4,0%
93 CON CASA SRL Sibiu 48.479.613 166 3,6%
94 MONO CONSTRUCTII SRL Cluj 48.422.306 374 8,5%
95 VEGA 93 SRL Galati 48.078.090 409 -
96 HEXAGON STRUCTURES SRL Cluj 47.774.657 38 8,9%

97 SOCIETATEA DE CONSTRUCTII 
NAPOCA SA Cluj 47.640.427 176 1,2%

98 RECON SA Dolj 47.095.886 366 1,8%
99 ART CONSTRUCT ACM SRL Ilfov 46.015.033 123 -

100 CORNELL'S FLOOR SRL Botosani 45.834.330 105 7,3%

(urmare din pag. 6)
Este de așteptat să continue criza de personal calificat pentru că nu au 
fost luate măsuri pentru crearea unui sistem de pregătire profesională în 
construcții. De asemenea, nu pare că se va îmbunătăți prea repede situa-
ția din țară încât să se întoarcă cei plecați să lucreze peste hotare. 
Diferența foarte mare dintre profiturile dezvoltatorilor imobiliari și cele 
ale constructorilor îi va face pe aceștia din urmă să țină la preț. De aseme-
nea, evoluția ascendentă a cursului de schimb valutar în contextul unui 
an electoral ar putea contribui la scumpirea materiilor prime, materiale-
lor și echipamentelor importate.

Cei mai mari angajatori din 
construcții
Peste 17.000 de angajați au avut anul trecut primele 100 de firme cu 
obiect de activitate Lucrări de construcții rezidențiale și nerezidențiale, în 
funcție de cifra de afaceri pe anul 2018, potrivit datelor declarate în bilan-
țul depus la Ministerul Finanțelor.
Creșterea din acest an a numărului de șantiere se va regăsi cu siguranță în 
majorarea numărului de angajați ce va fi raportată în bilanțul pe anul 2019.
Topul primilor 10 angajatori, dintre cele mai mari o sută de firme de 
construcții:
• Astaldi Spa Italia Sucursala București 976 angajați
• Strabag SRL București   706 angajați
• Con-A SRLSibiu    671 angajați
• Expert Ibb Construct SRL Suceava  622 angajați
• Bog'Art SRL Bucuresti                      496 angajați
• Constructii Erbasu SA Bucuresti  453 angajați 
• Intertrade Group Ltd SRLBacau  453 angajați
• Bunmet Engineering SRLGalati  421 angajați
• Vega 93 SRLGalați   409 angajați
• PAB Romania SRL Arad   396 angajați

Cele mai profitabile firme de 
construcții
Cea mai profitabilă firmă de construcții a fost anul trecut Star Pro Center 
Intl SRL București, care a avut o rată a profitabilității de 50%. Firma a de-
venit cunoscută în urma atribuirii contractelor pentru anveloparea blocu-
rilor din Sectorul 5 al Capitalei.
În topul celor mai profitabile zece firme al căror obiect principal de activi-
tate declarat este cel de ”lucrări de construcții rezidențiale și nerezidenți-
ale”, șase firme au și activități de dezvoltare imobiliară:  
• Isaran SRL Brașov (47,4%)
• Jacob Gardens SRL București (40,8% )
• Novum Business Invest SRL București (39,6%)
• Gea International Development SRL București (34,2%) 
• Tellus Invest SRL Cluj (32,7%)  
• Opus Land Residential Development SRL Ilfov (18,3% )
Celelalte firme din topul celor mai profitabile zece companii de construc-
ții sunt: 
• Old & New Construct SRL Olt (25,1%)
• Danlin XXL SRL Neamț (24,1%)
• Danya Cebus Rom SRL București (18,3%).
La polul opus se află firmele cu cele mai mari cifre de afaceri.
Prima clasată în topul celor mai mari companii de construcții pe anul 2018, 
Bog`Art SRL  a avut anul trecut, la o cifră netă de afaceri de peste 925,5 mili-
oane lei, o rată a profitabilității (profit net/cifră netă de afaceri) de 0,9%.
La fel, Strabag SRL, poziția a doua în topul celor mai mari constructori 
a avut, potrivit bilanțului pe anul 2018, o cifră netă de afaceri de peste 
687,7 milioane lei și o rată a profitabilității de 1%.
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