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Prezentarea firmei 
 

S.C.TRIPEXPERT S.R.L. este o companie de prestări servicii de proiectare în domeniul 
construcțiilor, înființată în anul 1994, ca firmă independentă cu capital integral privat  având ca 
domenii de activitate: 

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;  
7111 - Activități de arhitectură;  
7120 - Activități de testări și analize tehnice;  
7410 - Activități de design specializat;  

 Pachetul de servicii oferit de SC TRIPEXPERT SRL  SRL se adaptează cerințelor beneficiarului 
și consta în elaborarea de  proiecte atât  pentru  obiective noi, cât și de consolidare/reabilitare pentru 
clădiri existente, acordare de consultanță de specialitate, asistență tehnica și urmărirea execuției, 
permanenta comunicare cu beneficiarul și executantul. 
 Societatea dispune de personal calificat, dinamic și comunicativ, cu o vastă experiență în 
domeniu, care răspunde cu promptitudine la cerințele impuse de legislația în domeniu și solicitărilor 
clienților noștri. Dispunem de soluții de ultimă oră în domeniul proiectării asistate de computer cu 
programe software și periferice hardware de vârf. Suntem la curent cu ultimele noutăți în domeniu 
prin participarea la cursuri și conferințe. Avem o experiență de peste 25 de ani în domeniul proiectării. 

Asigurăm servicii complete de  proiectare pentru construcții civile, industriale și agricole în 
următoarele domenii: 

 I. Arhitectură 

 I.1. Proiectare și reabilitare pentru următoarele programe pentru care avem 
experienta: 

• locuințe individuale și case de vacanță; clădiri de locuințe multi-etajate; cabane, 
pensiuni, hoteluri; cămine pentru bătrâni; sedii de birouri; spatii comerciale; clădiri 
destinate învățământului; școli și grădinițe; clădiri destinate activităților de producție și 
depozitare. 

 I.2. Urbanism:  
• elaborare planuri urbanistice generale – pentru comune ( P.U.G.) 
• elaborare planuri urbanistice zonale – (P.U.Z.) 
• elaborare planuri urbanistice de detaliu (P.U.D.)  

 I.3. Reabilitare:  
• clădiri istorice; clădiri de cult. 

 II. Inginerie: 

 II.1. Proiectare infrastructuri: 
• fundații directe; fundații indirecte; rezervoare îngropate; ziduri de sprijin 

 II.2. Proiectare suprastructuri:  
• construcții din zidărie portantă; construcții din beton; construcții metalice; construcții 
din lemn; construcții speciale 

 II.3. Proiectare instalații:  
• sanitare; termice; electrice; apă-canal 

 III. Expertize tehnice și consolidări ale construcțiilor: 

 III.1. În vederea reutilării, retehnologizării şi schimbării destinaţiei construcţiilor 
existente. 
 III.2. Evaluării stării tehnice a construcţiilor şi aducerii acestora în conformitate cu 
cerinţele normative în vigoare 
 III.3. În vederea reconstrucției, extinderii sau supraetajării construcțiilor existente 

 IV. Consultanță tehnică în domeniul construcțiilor 

 V. Auditarea și certificarea energetica a clădirilor 
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Lucrările de referință: 
Clădiri de locuit: 
• Sediu mass-media și locuințe colective  P+6E Deva 
• Bloc 125 ANL Orăștie 
• Bloc de locuințe P+8+M, Central Residence Deva 
• Ansamblu  Blocuri de locuințe UTA Arad cca 240 

apartamente 
• Reabilitare Bloc 158, Sebeș 
• Locuințe sociale Colonie Orlea  
• Reabilitare case individuale din centru istoric Roșia 

Montana 
Clădiri administrative și socio-culturale: 

• Școală generală și grădiniță com. Şoimuş 
• Sediul Clădirii  Inspectoratului în Construcții Hunedoara 
• Imobil birouri  Hidroconstrucția Timișoara 
• Centru rezidențial pentru Vârstnici Orăștie 
• Reparații capitale la Teatru județean Hunedoara- Deva 
• Complex servicii pentru vârstnici Orăștie 
• Clădire birouri baza handling –Aeroport internațional 

Traian Vuia Timișoara 
• Reabilitare Subansamblu Palatul Vulturul Negru 

Oradea 
• Reparații capitale la Biblioteca “Gheorghe Pârvu” din 

Municipiul Brad 
Spatii comerciale:  

• Magazin Maxxa Deva 
• Hale depozitare Afumați 
• Supermarket MiniMax Slatina, Urziceni 
• Spațiu comercial P+2, Deva – Calea 

Zarandului 
 
 
 
 
 
 
 
Lăcașe de cult: 

• Biserica  Ortodoxă Română Adormirea Maicii Domnului 
Deva 

• Biserica Ortodoxa Romana Geoagiu 
• Biserica Ortodoxă Română Câinelul de Jos 
• Biserica Greco- Catolică Brad 
• Biserica Ortodoxă Română Sânpetru 
• Biserica Ortodoxă Română Ocişor 
• Catedrala Tuturor Sfinţilor Sebeş 
• Continuare lucrări Biserica Pricazului Orăştie 
• Construire Biserică cartier Dacia Deva 
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Construcții industriale: 
• Reabilitarea construcțiilor Divizia Pre-

fabricate Macon Deva  
• Hala producție Fluff – Chişcădaga 
• Consolidare şi reabilitare estacade la nava 

1,2,3 depozit de prefabricate Macon Deva 
• Construire Silozuri FNC Mintia 
• Modificare şi extindere Hala BCA Macon 

Deva 
• Estacadă cu banda transportoare Macon 

Deva 
• Hală industrială cu destinația ciupercărie 
• Showroom şi service Lancrăm jud Alba 
• Centru tehnologic de reparații Locomotive 

– SC REVA Simeria 
 
Unde ne puteți găsi?!  

Sediul central: Deva, str. A. Vlaicu nr.21, 
cod poștal 330007, ap. 4-5-6, jud. 
Hunedoara 
tel./fax   +4 0254 233 351 
Mobil     +4 0755 233 351 

+4 0746 111022 
 

Sau vezi harta: 

web:  www.tripexpert.ro 
email: tripexpert@yahoo.com 
  tripexpert@gmail.com 
 


