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Alegând calitatea în cursa pentru competivitate, după 28 ani de activitate SSAB AG 
construiește cu devotement pentru clienții săi. Începând cu anul 1991 SSAB AG își 
desfășoară activitatea ascendând, exclusiv în domeniul serviciilor în
construcții.

Bazată pe grija față de nevoile clientului, dar și respectând meseria de constructor 
ca o reală tehnologie, SSAB AG a reușit să cristalizeze o echipă bună de tehnologi 
care împreună cu personalul calificat, reușesc să facă să prindă viață lucrările 
colegilor proiectanți și să devină realitate proiectele propuse. Beneficiind de 
soluțiile unice în România, oferite de structurile metalice pe bază de profile 
laminate la rece, structurile construite de SSAB AG S.R.L. se disting prin rapiditatea 
execuției, consumul redus de materiale și rezistență în timp.

Societatea beneficiază de personal de conducere și coordonare pentru toate 
tipurile de lucrări de structuri civile și industriale, precum și de personal autorizat 
pentru execuția și controlul calității lucrărilor executate.

Dotarea tehnică a firmei cuprinde utilaje și echipamente necesare executării 
lucrărilor de construcții aferente domeniului de activitate. Societatea noastră 
urmărește să-și mărească și să-și îmbunătățească incontinuu logistica prin 
achiziționarea de noi utilaje și echipamente, prin colaborarea cu furnizori 
selectionați pentru a face față cerințelor ridicate și competitive ale pieței  
construcțiilor. Organizația noastră aplică măsurile adecvate care sa asigure 
respectarea termenelor de execuție, precum și creșterea gradului de satisfacție al 
clienților prin respectarea cerințelor calității, de mediu și SSM pentru lucrările 
executate.

Misiune
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Întreaga activitate în societatea noastră se desfășoară în baza unui 
sistem de management integrat implementat și certificat conform 
standardelor SR EN ISO 9001-2008, SREN ISO 14001:2004, SROHAS 18001: 
2008, SA8000:2008.

Sistemul de management integrat constituie un ansamblu de acțiuni 
planificate, destinate să asigure realizarea și menținerea calității în 
toate etapele proceselor ce se desfășoară în societate, să garanteze și să 
ofere încredere ca serviciile/lucrările oferite sunt în conformitate cu 
cerințele de calitate specificate, să asigure identificarea și soluționarea 
aspectelor de mediu din societate, să asigure mediul de lucru necesar 
desfășurării proceselor, să gestioneze și să reducă pe cât posibil riscurile 
la care sunt supuși salariații societății.

Sistemul de management integrat este certificat de SRAC și IQnet, iar 
execuția de construcții metalice este certificată de TUV Grup Sud, 
organisme de certificare recunoscute pe plan mondial.

Sistemul de management integrat certificat demonstrează abilitatea 
societății de a furniza consecvent produse/servicii care să satisfacă 
cerințele clientului și cerințele reglementărilor aplicabile atât din 
punct de vedere calitativ cât și pentru protejarea mediului înconjurator, 
precum și asigurarea sănătății și securității angajaților proprii și ai 
celor cu care interacționează contractual.

Calitate
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Biroul de proiectare - o echipă profesionistă, formată din tineri ingineri, 
orientați să ofere servicii de cea mai înaltă calitate în domeniul proiectării.

Echipa SSAB AG are experiența și capacitatea de a face față celor mai 
complexe cerințe. Pentru noi fiecare proiect este o provocare, iar 
implicarea noastră este totală. Credem într-o relație strânsă între client și 
echipa de proiectare pentru a obține rezultate excepționale.

Biroul nostru de proiectare răspunde rapid și flexibil tuturor cerințelor 
pieței actuale în proiectarea structurilor metalice civile și industriale, de 
dimensiuni medii și mari. Pentru realizarea corectă a documentației de 
execuție și de montaj pe șantier, echipa de ingineri proiectanți este 
specializată în utilizarea softurilor de dimensionare și verificare a 
construcțiilor, precum și a celor mai noi softuri de modelare și detaliere 3D. 
Utilizarea acestora permite realizarea corectă și în timp a documentației 
necesare și are ca rezultat încadrarea în termenele contractuale de 
execuție a lucrărilor.

Echipa de proiectare susține proiectul dumneavoastră de la faza de 
arhitectură, de proiect tehnic sau schiță, până la faza de execuție a 
desenelor de detalii și montaj și a avizării documentației rezultate.

Proiectare
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SSAB AG S.R.L. este autorizată de TUV ROMÂNIA conform SR EN ISO 3834-
2 și SLV Munchen conform DIN 18800-7:2002-09 pentru executarea 
sudurilor în metal.

De asemenea deține:

& Certificat de atestare pentru executarea lucrărilor de termoprotecție 
a structurilor metalice cu vopsele termospumante rezistente la foc, 
emis de Ministerul Administrației și Internelor prin Centrul Național 
pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă.

Acreditări
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Confecțiile metalice necesare realizării

obiectivelor contractate se realizează

într-o fabrică proprie în suprafață de 6000 mp,

dotată cu utilaje noi și moderne.

Capacitatea de producție

este de aproximativ 

500 - 700 tone/lună.

Dotări

Instalații de sablare cu alice cu 6 turbine

Unitate de găurire automată cu 3 axe DANOBAT

Robot debitare tablă cu plasmă și oxigaz

Mașină de debitat

Mașină de găurit cu comandă numerică

Aparate de sudură semiautomate MIG MAG

Robot sudură automată sub strat de flux

Instalație de vopsit AIR LESS

Strunguri

Freze

Prese hidraulice

Ghilotine

Mașini de șlefuit

Polizoare

Abkanturi

Poduri rulante

11



12

Proiecte industriale

12

Localitate: Sâncrăieni, Harghita
Proiectant: SSAB AG S.R.L.
Beneficiar: PERLA HARGHITEI S.R.L.

Hală producție Perla Harghitei
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Localitate: Hemeiuș, Bacău
Proiectant: SSAB AG S.R.L.
Beneficiar: GARNITURI INDUSTRIALE S.R.L.

Fabrică de producție 
garnituri industriale

suprafața totală 2000 mp

suprafața totală 4600 mp

Localitate: București
Proiectant: SSAB AG S.R.L.
Beneficiar: MUROTEX S.R.L.

Confecții Murotex
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Fabrica de nutrețuri combinate Crevedia

Localitate: Crevedia, Dâmbovița
Beneficiar: AGROLI GROUP S.R.L. suprafața totală 5500 mp
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Hală de producție
materiale termoplastice 

Localitate: Hemeiuș, Bacău
Proiectant: SAM IDEAS S.R.L., Bacău
Beneficiar: TECNOSTAMP TRIULZI EST EUROPE S.R.L. suprafața totală 8900 mp



Proiecte de infrastructură
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Damen Shipyard
Localitate: Galați
Proiectant: DE KOK STAAL BOUW, Olanda
Beneficiar: DAMEN SHIPYARD Galați
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suprafața totală 8000 mp
lungime 121 m
lățime 43,5 m
înălțime 47 m
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Hangar Aerostar
Localitate: Bacău
Proiectant: SSAB AG S.R.L.
Beneficiar: AEROSTAR S.A.

suprafața totală 4800 mp
lungime 60 m
lățime 80 m
înălțime 22 m
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Construcții poduri

Localitate: Bacău
Proiect: Pod peste Bistrița
Beneficiar: PRIMĂRIA BACĂU

lungime 500 m
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Retail & Showroom

Parteneri

Dedeman  Arena City Center  Cybernet  Scania  Rewe Projektentwicklung Romanial l l l
Kaufland Romania  Lidl Romanial



Clădiri de birouri
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Centru de afaceri
Localitate: Bacău
Beneficiar: PRIMĂRIA BACĂU
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Clădirea Rodotex
Localitate: Iași
Beneficiar: RODOTEX S.R.L.
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Clădirea GFK
Localitate: Iași
Beneficiar: GFK ROMANIA S.R.L.



Recreere

Insula de agrement
Localitate: Bacău
Beneficiar: PRIMĂRIA BACĂU
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Sală de sport
Localitate: Slănic Moldova
Beneficiar: COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII
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Proiecte rezidențiale

Bloc imobile 2S+P+12E
Localitate: București
Beneficiar: SSAB IMPEX S.R.L.



27

Complex multifunctional P+2E+M
Localitate: Bacău
Beneficiar: persoană particulară
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SSAB AG S.R.L.

Calea Republicii, Nr. 159
600303, Bacău, România

Telefon:

+40 234 581 249
+40 234 546 420

Fax: 

+40 234 576 614

E-mail: 

office@ssabag.ro

Web:

www.ssabag.ro


