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Construct
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Companie cu capital integral românesc, deținem în

portofoliul nostru o gamă vastă de lucrări de

infrastructură:

❑ modernizare și întreținere infrastructura

rutieră;

❑ lucrări de terasamente;

❑ lucrări de artă;

❑ așternere covoare asfaltice, inclusiv

tratamente speciale cu straturi bituminoase

foarte subțiri.

DESPRE NOI
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CLUJ

BRAȘOV

BUCUREȘTI

PREZENȚĂ TERITORIALĂ

SEDIUL CENTRAL BUCUREȘTI
Centru de expertiză profesională și transfer de know-how

BAZA DE PRODUCȚIE  CHITILA

Stație Betoane 

Stație Emulsie Bituminoasă  

Stație Mixturi Asfaltice

LABORATOR ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII 
Grad II CHITILA

ATELIER MECANIC CHITILA

SEDIU AGENȚIA BUCUREȘTI

SEDIU AGENȚIA BRAȘOV

STAȚIE MIXTURI ASFALTICE BRAȘOV 

SEDIU AGENȚIA CLUJ 

PUNCT DE LUCRU TURDA  

STAȚIE MIXTURI ASFALTICE GILĂU

Chitila

Gilău Turda
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Suntem o echipă profesionistă, orientată către obținerea

unor rezultate peste așteptări în condiții de siguranță și

respect față de angajati, clienți si beneficiari.

Conectăm comunități oferind soluții de mobilitate gândite

astfel încât să stimuleze dezvoltarea locală.

Performăm împreună de 20 ani, construind parteneriate

strategice de lungă durată cu beneficiarii, clienții,

colaboratorii și angajații noștri pentru realizarea unei

infrastructuri naționale performante.
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Agenția Cluj 

Agenția Brașov

Fabricăm și comercializăm următoarele tipuri de produse:

• mixturi asfaltice - utilizate la execuția straturilor de bază,

legătură și rulare;

• emulsii bituminoase - utilizate pentru lucrări de amorsare,

tratamente bituminoase (simplu, dublu, dublu invers) și șlamuri

bituminoase;

• betoane - betoane rutiere și amestecuri de agregate tratate cu

lianți hidraulici.

Am investit în tehnologii care protejează mediul înconjurător și

permit dezvoltarea unei infrastructuri sustenabile, prin certificarea

producției mixturilor asfaltice cu material frezat în componență

produse în stațiile de mixturi asfaltice din Chitila și Gilău.
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MISIUNE

Partener etic și stabil al comunităților locale, participăm la dezvoltarea

infrastructurii de transport, garantând calitatea și termenele de execuție.

VIZIUNE

Lider pe piața regională în domeniul infrastructurii de transport, cu un management

performant, capabili să oferim la nivel național soluții integrate de mobilitate.

VALORI ORGANIZAȚIONALE

❑ RESPONSABILITATE

❑ PERFORMANȚĂ

❑ SECURITATE ÎN MUNCĂ

❑ SPIRIT DE ECHIPĂ

❑ SATISFACȚIE CLIENT

❑ ETICĂ
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Împreună cu angajații noștri găsim energia necesară să

schimbăm lucrurile în bine sustinând proiecte de 

responsabilitate socială.

Avem spirit de echipă și ne implicăm în proiecte de 

voluntariat alături de alte companii. 

Prin participarea în cadrul proiectului Pădurea copiilor am 

contribuit la schimbarea atitudinii celor din jur față de mediul

inconjurător.
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Dezvoltăm proiecte dedicate angajaților prin

intermediul cărora valorile noastre organizaționale

prind viață.

Proiectul Luna valorilor este unul dintre proiectele

derulate în cadrul companiei, create cu scopul de a

oferi contextul potrivit pentru a experimenta spiritul de

echipă într-un mod diferit.
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Procedee&echipamente
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EXECUȚIE 

RECICLARE LA RECE – ÎN SITU
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STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBȚIRI – SLURRY SEAL
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LABORATOR 
TEST CAPACITATE PORTANTĂ – CBR 

LA LUCRAREA : AMENAJARE BANDĂ PISTĂ AEROPORT 
GHIMBAV
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TEST CAPACITATE PORTANTĂ – FWD 
FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER
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În parteneriat cu Universitățile de profil
din București, Brașov și Cluj, programele
noastre dedicate studenților contribuie
semnificativ la pregătirea practică a
viitorilor ingineri pe durata studiilor
universitare:

❑Universitatea Altfel;

❑Experiența ta practică@Viarom;

❑Internshipuri plătite;

❑Bursa de studii.

PROGRAME DEDICATE STUDENȚILOR
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UNIVERSITATEA „ALTFEL” 2017, București
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UNIVERSITATEA 

„ALTFEL” 

2018, Bucuresti
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UNIVERSITATEA 
„ALTFEL” 

2018, Cluj
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UNIVERSITATEA 
„ALTFEL” 

2019, Bucuresti
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UNIVERSITATEA 
„ALTFEL” 
2019, Cluj
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UNIVERSITATEA ‘’ALTFEL”

PERIOADA ORGANIZARE - LUNA MAI 2021

❑ PROGRAM ACTIUNE

o Vizita Statie productie mixturi asfaltice Viarom – Gilau
o Prezentare teoretică și practică proces tehnologic de producție a mixturilor asfaltice
o Expunere procedură cântărire materii prime și produse finite
o Prezentare stocuri/padocuri materii prime/cribluri
o Prezentare noțiuni generale probe laborator central

o Vizita Santier Viarom
o Prezentare măsuri SSM si PSI, proceduri interne Viarom
o Prezentare eșalon asfalt (utilaje, meserii, proceduri tehnice, proceduri interne, etc.)
o Prezentare aparatură topografică și procedură măsurători topo în teren

o Vizită birouri administrative Viarom Agentia Cluj și discuții cu tematica HR
o Îndrumare în alegerea carierei
o Îndrumare în pregătirea și susținerea unui interviu
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EXPERIENTA TA 
PRACTICA@VIAROM

2020
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EXPERIENȚA TA PRACTICĂ@VIAROM

❑Când organizăm stagiul de practică?

În perioada vacanței de vară – LUNA IULIE 2021

❑Cui îi este dedicat stagiul de practică?

Studenților Facultății de Construcții specializarea CFDP (anul III)

❑Cum se desfășoară stagiul de practică?

Organizăm interviuri și selectăm studenții interesați având în vedere preocupările extracuriculare și motivația
acestora.

În baza unui program interdiscilinar, coordonat de un tutore = specialist Viarom care are misiunea de a
transfera din experiența și cunoștințele lui studenților implicați.
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EXPERIENȚA TA PRACTICĂ@VIAROM

❑ Care sunt obiectivele stagiului de practică?

❑ Vei avea oportunitatea de a interacționa cu specialiștii noștri din Departamente: Ofertare,
Mecanizare, Financiar, Tehnic, Laborator, Stații de mixturi.

❑ Vei experimenta din plin execuția lucrărilor într-un Șantier.

❑ La sfârșitul programului de practică vei avea o imagine de ansamblu asupra activității dintr-
o firmă de construcții.

❑ În funcție de implicarea ta, stagiul de practică se poate finaliza cu încheierea unui contract
de muncă full time pe durata vacantei de vara.

❑ Acordarea unei BURSE DE STUDIU
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BURSA de STUDII  
@VIAROM 

Anul IV 
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CARIERA TA @VIAROM

După terminarea facultății, VIAROM Construct invită și încurajează tinerii absolvenți să ia START-ul în carieră alături de echipa sa
de profesioniști.

❑ De unde începi și unde poți ajunge? Care poate fi evoluția ta?

ȘEF LOT

ȘEF ȘANTIER

bugete
+

ȘEF SECTOR

+

comercial

coordonează 
activitățile din 

șantier și conduce 
echipe de lucru

START
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VIAROM se implică în formarea și dezvoltarea profesională,
managerială și personală a tinerilor ingineri.

VIAROM este un angajator responsabil față d
e angajații săi și se preocupă permanent pentru ca aceștia să fie
instruiti, motivați și performanți.

Obiectivele tale coincid misiunii noastre?

Ne poți contacta la:
Telefon: 021.242.06.88
Pagina Linkedin 
hr@viarom.ro
www.viarom.ro

mailto:hr@viarom.ro
http://www.viarom.ro/

