TOP 500 HALE 2014
- SEMESTRUL I – IANUARIE - APRILIE –

Raportul contine 500 constructii industriale. Informatiile au fost adunate in perioada ianuarie - aprilie
2014 si reprezinta topul santierelor de hale si depozite pentru semestrul I al acestui an.
Raportul include: locatia exacta a fiecarui obiectiv in parte, date de contact de la beneficiari,
antreprenori si proiectanti (in functie de stadiul constructiei) precum si solicitari exacte pentru materiale de
constuctie, finisaje sau dotari.
Orice informatie inclusa in aceasta documentatie se poate testa in prealabil.
Raport realizat cu sprijinul echipei www.datesantiere.ro

Pentru mai multe informaţii şi ofertă de preţ contactaţi-ne pe: office@datesantiere.ro,
telefonic la 0766.183.433 / 0766.183.434 sau intraţi pe www.datesantiere.ro

STATISTICA RAPORT

Dimensiunile santierelor sunt:
- Mici: 309 (pana in 1.000 mp)
- Medii: 120 (intre 1.000 si 3.000 mp)
- Mari: 71 (intre 3.000 si 150.000 mp)

Stadiul lucrarilor in momentul realizarii
raportului:
- Intentie: 22 santiere
- Proiectare: 421 santiere
- Constructie: 51 santiere
- Amenajare: 6 santiere

Impartirea santierelor pe teritoriul tarii:
- Nord-Vest: 103 santiere
- Vest: 45 santiere
- Sud-Vest: 57 santiere
- Sud: 77 santiere
- Sud-Est: 62 santiere
- Nord-Est: 78 santiere
- Centru: 78 santiere

Raportul a fost constituit conform impartirii geografice alaturate.
Regiunile reprezinta impartirea geografica a tarii si pentru santierele introduse pe portalul
www.datesantiere.ro

Pentru mai multe informaţii şi ofertă de preţ contactaţi-ne pe: office@datesantiere.ro,
telefonic la 0766.183.433 / 0766.183.434 sau intraţi pe www.datesantiere.ro

MAI JOS SUNT CÂTEVA EXEMPLE DE ŞANTIERE EXTRASE DIN RAPORT UL HALE:

CENTRU COMERCIAL PARK LAKE

Locatia:

Adresa: *******
Judet: Bucuresti
Stadiu: Constructie
Dimensiune: Mare
Suprafata/Valoare: 70.000 mp
/ 180 milioane de euro
Sector: Privat
Descriere Santier:
Antreprenorul a precizat ca lucrarile sunt in desfasurare. In momentul de fata se lucreaza la fundatie. Valoarea
totala a investitiei este de 180 milioane de euro. Proiectul este realizat printr-un parteneriat intre firma
portugheza Sonae Sierra si intre dezvoltatorul irlandez Caelum Development. Centrul comercial va avea o
suprafata de 70.000 mp si va cuprinde 200 de magazine si 2.600 de locuri de parcare. ParkLake Plaza va include
o zona de restaurante internationale cu peste 20 de unitati, un multiplex Cinema City cu 16 sali, un hipermarket
Cora cu o suprafata de 15.000 mp, Pure Fitness, Flanco, Douglas, Zara Home si mai multe magazine de moda
precum H&M, Mango, Zara, OYSHO, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti si Bershka. S-a mai precizat ca
centrul comercial trebuie finalizat pana in anul 2016. Se asteapta oferte si prezentari pentru materiale de
constructie si pentru finisaje. Acestea pot fi trimise pe adresa de e-mail.
Solicitari:
beton, fier beton, instalatii electrice, termice, sanitare, gresie, faianta, obiecte sanitare, corpuri de iluminat,
pereti cortina, climatizare, centrala termica.
Date de contact:
Beneficiar: *******
Persoana de contact: *******
Fix: *******
Email: *******
Fax: *******

Pentru mai multe informaţii şi ofertă de preţ contactaţi-ne pe: office@datesantiere.ro,
telefonic la 0766.183.433 / 0766.183.434 sau intraţi pe www.datesantiere.ro

HALA PRODUCTIE SI HALA DEPOZITARE

Locatia:
Adresa: *******
Judet: Cluj
Stadiu: Constructie
Dimensiune: Mare
Suprafata/Valoare: 6.000 mp
Sector: Privat

Descriere Santier:
Lucrarile sunt in stadiu incipient, se lucreaza la fundatie. Se construieste cu un antreprenor. Suprafata
constructiei va fi de 6.000 mp. Pentru partea de materiale de constructii sunt stabiliti parteneri. Se pot aduce
oferte pentru rafturi metalice, ofertele vor fi trimise spre beneficiar. Partea de instalatii electrice si corpuri de
iluminat se poate oferta spre antreprenor. Ofertele vor fi trimise pe e-mail.

Solicitari:
rafturi metalice, instalatii electrice, corpuri de iluminat, usi automatizate.

Date de contact:
Beneficiar: *******
Mobil: *******
Fix: *******
Email: *******

Proiectant: *******
Mobil: *******

Antreprenor: *******
Persoana de contact: *******
Mobil: *******
Email: *******

Pentru mai multe informaţii şi ofertă de preţ contactaţi-ne pe: office@datesantiere.ro,
telefonic la 0766.183.433 / 0766.183.434 sau intraţi pe www.datesantiere.ro

CORESI SHOPPING CENTER

Locatia:
Adresa: *******
Judet: Brasov
Stadiu: Constructie
Dimensiune: Mare
Suprafata/Valoare: 35.000 mp
/ 60 milioane euro
Sector: Privat
Descriere Santier:
Proiectul de pe platforma Tractorul va fi construit în mai multe faze. În prima vor fi dezvoltate pe 24 de
hectare un hipermarket. A doua fază presupune dezvoltarea unui parc de retail pe o suprafaţă de 15 ha, iar cea
de-a treia fază presupune construcţia spaţiilor rezidenţiale (26 ha). În cea de-a patra fază vor fi construite
spaţii de birouri (11 ha), iar în ultima etapă o zonă tehnologică (11 ha). Lucrarile pentru proiectul Coresi sunt
stagnate. Prima dintre cele patru faze ale constructiei, realizarea fundatiilor si a structurilor, este aproape
finalizata iar a doua etapa, in care se realizeaza inchiderea cladirii va incepe in aproximativ o luna. Constructia
va fi realizata prin asocierea a 2 constructori. Se va construi un centru comercial cu 120 de magazine si
cinema. Suprafata Auchan va fi de 13.000 mp, iar galeriile pentru spatii comerciale se vor intinde pe 35.000
mp.
Solicitari:
panouri sandwich, pereti cortina, instalatii electrice, termice, sanitare, climatizare, gresie, faianta, obiecte
sanitare, pavaje.

Date de contact:

Beneficiar: *******
Persoana de contact: *******
Mobil: *******
Email: *******

Proiectant: *******
Fix: *******
Email: *******
Fax: *******

Antreprenor: *******
Persoana de contact: *******
Mobil: *******
Fix: *******
Email: *******

Pentru mai multe informaţii şi ofertă de preţ contactaţi-ne pe: office@datesantiere.ro,
telefonic la 0766.183.433 / 0766.183.434 sau intraţi pe www.datesantiere.ro

REAMENAJARE PIATA

Locatia:
Adresa: *******
Judet: Maramures
Stadiu: Constructie
Dimensiune: Mare
Suprafata/Valoare: 12.464 mp / 4,230,417.89
Sector: Public
Descriere Santier:
Lucrarile sunt sistate momentan, vor fi reluate in primavara. Se lucreaza cu un antreprenor. Valoarea
investitei va fi de 4,230,417.89 Ron. Suprafaţa semi-acoperita realizata din structura de beton armat, tabla
cutata si fasii din policarbonat ondulat, cu 173 mese pentru expunere şi vanzare, Sc =2.980 mp. Suprafata
descoperita, cu sistem constructiv din beton asfaltic, destinata comertului en-gros, cu capacitate pentru 23
auto-utilitare, Sc = 1.720mp. Suprafaţa descoperita, cu sistem constructiv din beton asfaltic, nemarcata,
destinata în final realizarii unei hale frig, pana la realizarea ei poate fi folosita pt comertul en-gros, Sc =1.660
mp. Zona administrativa cu Sc= 450 mp formata din 6 containere dotate cu utilitati specifice: birouri, grupuri
sanitare, incinta pt spalare produse. Se asteapta oferte pentru materiale de constructii. Ofertele se pot trimite
pe e-mail.

Solicitari:
beton, beton asfaltic, fier beton, caramida, instalatii electrice, termice, sanitare, gleturi, vopsele, tencuieli, tabla
cutata, fasii din policarbonat ondulat
Date de contact:
Beneficiar: *******
Fix: *******
Fax: *******

Proiectant: *******
Persoana de contact: *******
Fix: *******
Email: *******
Fax: *******

Antreprenor: *******
Persoana de contact: *******
Mobil: *******
Fix: *******
Email: *******

Pentru mai multe informaţii şi ofertă de preţ contactaţi-ne pe: office@datesantiere.ro,
telefonic la 0766.183.433 / 0766.183.434 sau intraţi pe www.datesantiere.ro

AMENAJARE FERMA BOVINE PENTRU CARNE

Locatia:
Adresa: *******
Judet: Bihor
Stadiu: Amenajare
Dimensiune: Mare
Suprafata/Valoare: 5.900 mp
Sector: Privat

Descriere Santier:
Se va moderniza o ferma deja existenta. Este vorba de reabilitarea a patru cladiri din fostul ansamblu de
grajduri de animale existent pe amplasament, si amenajarea lor. Se va construi si un siloz de masa verde si
doua silozuri de cereale de tip turn. Suprafata desfasurata a fermei existenta este de 32.045 mp. Se vor
amenaja suprafete carosabile si zone pietonale in incinta, pe o suprafata de 5.900 mp. Se asteapta oferte
pentru instalatii, amenajari spatii pietonale si materiale pentru finisaje interioare si exterioare. Ofertele pot fi
trimise pe e-mail.

Solicitari:
instalatii electrice, termice si sanitare, materiale pentru finisaje interioare si exterioare, materiale amenajari
spatii pietonale

Date de contact:
Beneficiar: *******
Persoana de contact: *******
Mobil: *******
Email: *******

Pentru mai multe informaţii şi ofertă de preţ contactaţi-ne pe: office@datesantiere.ro,
telefonic la 0766.183.433 / 0766.183.434 sau intraţi pe www.datesantiere.ro

PARC FOTOVOLTAIC

Locatia:

Adresa: *******
Judet: Bistrita-Nasaud
Stadiu: Proiectare
Dimensiune: Mare
Suprafata/Valoare: 28.767 mp
Sector: Privat

Descriere Santier:
Constructia se afla in stadiul de proiectare. Se va construi unui parc fotovoltaic care va cuprinde un număr de
8 510 de panouri solare de 235 W. Terenul pe care se va construi are suprafata totala de 65.336 mp. Suprafata
ocupata de panourile fotovoltaice va fi de 28.767 mp si anume 44,02 % din terenul alocat parcului. Se asteapta
oferte generale pentru panouri fotovoltaice si instalatii. Ofertele pot fi trimise pe e-mail.

Solicitari:
panouri fotovoltaice, structuri de sustinere, instalatii electrice

Date de contact:
Beneficiar: *******
Fix: *******
Email: *******

Pentru mai multe informaţii şi ofertă de preţ contactaţi-ne pe: office@datesantiere.ro,
telefonic la 0766.183.433 / 0766.183.434 sau intraţi pe www.datesantiere.ro

HALA SI CLADIRE DE BIROURI

Locatia:

Adresa: *******
Judet: Bucuresti
Stadiu: Constructie
Dimensiune: Mediu
Suprafata/Valoare: 2.000
mp
Sector: Privat

Descriere Santier:
Lucrarile au inceput. Se lucreaza cu un antreprenor. Suprafata totala a constructiei va fi de 2000 mp. Se va
construi o hala pentru depozitare si un imobil cu birouri. Beneficiarul a specificat ca asteapta oferte pentru
materiale de constructii si panouri sandwich. Ofertele se pot trimite pe adresa de e-mail.

Solicitari:
beton, fier beton, structura metalica, panouri sandwich, cadre de beton, bca, caramida

Date de contact:
Beneficiar: *******
Persoana de contact: *******
Mobil: *******
Fix: *******
Email: *******

Pentru mai multe informaţii şi ofertă de preţ contactaţi-ne pe: office@datesantiere.ro,
telefonic la 0766.183.433 / 0766.183.434 sau intraţi pe www.datesantiere.ro

AMENAJARE PARC AUTO

Locatia:

Adresa: *******
Judet: Braila
Stadiu: Proiectare
Dimensiune: Mediu
Suprafata/Valoare: 2.500 mp
Sector: Privat

Descriere Santier:
Constructia se afla la stadiul de proiect. Lucrarile vor incepe saptamana viitoare. Parcul auto va avea o
suprafata de 2.500 mp. Pe langa parcare se va construi o cabina poarta si un vestiar. Solutia constructiva va fi
pe zidarie din BCA. Acoperisul va fi de tip sarpanta, acoperit cu tabla. Se asteapta oferte pentru executie,
materiale de constructii si instalatii. Ofertele pot fi trmise pe e-mail.

Solicitari:
beton, fier beton, BCA, lemn si tabla pentru acoperis, termosisteme, instalatii electrice, termice si sanitare,

Date de contact:
Beneficiar: *******
Persoana de contact: *******
Mobil: *******
Email: *******

Pentru mai multe informaţii şi ofertă de preţ contactaţi-ne pe: office@datesantiere.ro,
telefonic la 0766.183.433 / 0766.183.434 sau intraţi pe www.datesantiere.ro

PARC LOGISTIC

Locatia:

Adresa: *******
Judet: Arad
Stadiu: Proiectare
Dimensiune: Mare
Suprafata/Valoare: 60.000 mp
Sector: Privat

Descriere Santier:
Constructiile sunt in stadiul de proiect. Se va construi un parc logistic cu spatii pentru depozitare si servicii.
Suprafata constructiei va fi de 60.000 mp. Beneficiarul asteapta oferte pentru partea de executie si materiale
de constructii. Acestea se pot trimite pe adresa de e-mail.

Solicitari:
executie, structura metalica, panouri sandwich, hidroizolatii, pardoseala industriala, usi industriale

Date de contact:

Beneficiar: *******
Persoana de contact: *******
Mobil: *******
Fix: *******
Email: *******

Proiectant: *******
Mobil: *******
Email: *******

Pentru mai multe informaţii şi ofertă de preţ contactaţi-ne pe: office@datesantiere.ro,
telefonic la 0766.183.433 / 0766.183.434 sau intraţi pe www.datesantiere.ro

SERE PENTRU LEGUME

Locatia:
Adresa: *******
Judet: Brasov
Stadiu: Constructie
Dimensiune: Mediu
Suprafata/Valoare: 348.450,00 euro
Sector: Privat

Descriere Santier:
S-a semnat in decembrie contractul de finantare, iar lucrarile vor incepe in 3 saptamani. Este vorba de
constructia a 3 sere, care vor fi realizate pe structura metalica. Valoarea investitiei va fi de 348.450,00 euro.
Sunt asteptate oferte pentru executie si materiale de constructii. Ofertele pot fi trimise pe e-mail.

Solicitari:
executie, confectii metalice, structura metalica, instalatii

Date de contact:
Beneficiar: *******
Mobil: *******
Email: *******

Pentru mai multe informaţii şi ofertă de preţ contactaţi-ne pe: office@datesantiere.ro,
telefonic la 0766.183.433 / 0766.183.434 sau intraţi pe www.datesantiere.ro

