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1. DESPRE NOI 

Suntem o echipă dinamică, unită şi tânără, centrată pe obținerea de rezultate 

în beneficiul clienților noștri, specializată în proiectare, consultanţă tehnică 

pentru infrastructură în construcţii, consultanţă si întocmire documentatie în 

vederea participării la procedurile de achiziţie publică, formată din ingineri 

proiectanţi experimentaţi, atât pentru sectorul de drumuri şi poduri, cât şi 

pentru căi ferate. 

Cu o experienţă de peste 15 ani în domeniu, inginerii noştri sunt în continuă 

formare pentru a fi la zi atât cu normele legale în vigoare, cât şi cu ultimele 

noutăţi din domeniul proiectării în infrastructură. 

Valorile principale pe care se bazează activitatea noastră sunt centrate pe 

construirea unei culturi organizaționale optime, pe crearea unui mediu de lucru 

plăcut și pe îmbunătățirea relațiilor interumane: încredere, angajament, 

respect, apreciere. Suntem adepții dezvoltării personale permanente, de 

aceea ne dorim sa organizăm periodic programe de formare profesionala în 

beneficiul fiecărui angajat. 

 

Principalul nostru atu îl reprezintă profesionalismul echipei. Aceasta este 

compusă din personal cu o bună pregătire profesională, care dă dovadă, în 

orice moment, de seriozitate, eficiență, implicare și adaptabilitate.  

Fiecare angajat este apreciat în funcție de competențele sale şi de contribuția 

pe care acesta o aduce coeziunii echipei. Politica de transparență a informației 

și a activității din cadrul companiei, permite fiecărui membru al echipei să 

contribuie la derularea optima a proiectelor, astfel încât abilitățile sale 

profesionale să se extindă și să fie valorificate la potențialul lor maxim. 
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2. CE NE DIFERENTIAZA 

 

Responsabilitatea, calitatea, profesionalismul, experienţa, implicarea, 

abordarea integrata, dar nu în ultimul rând eficienţa. Calităţi esentiale în tot 

ceea ce reprezintă implementarea şi derularea la nivel optim a proiectelor de 

complexitate ridicată. 

Suntem flexibili, ne adaptăm cu usurinţă oricaror situaţii şi comunicăm 

permanent cu clientii nostri, explicandu-le pe parcurs statusul proiectului la 

care lucrăm, astfel încât să ajungem la rezultatul dorit. Sprijinim și încurajăm 

dialogul permanent al echipelor de lucru în vederea implementării celor mai 

eficiente soluții. 

Ne plac provocările și beneficiem de toată experiența necesară pentru a 

gestiona eficient orice problemă care ar putea aparea pe parcurs. 

Abordarea noastră este  dinamică și practică, construind minuțios, cu atentie 

la  detalii, proiectele clienților noştri. 

Credem în parteneriatele de lungă durată, construite pe loialitate și încredere 

reciprocă, iar efortul susținut al întregii echipe stă la baza succesului nostru.

  

3. SCOPUL NOSTRU 

Obţinerea celor mai bune rezultate este scopul final al societăţii noastre. 

Aceste rezultate sunt consecințele asumării responsabilităţii și preocupării 

pentru perfecționare, eficienţă şi răspunderea în timp util solicitărilor, precum 

şi finalizarea proiectelor conform aşteptărilor. 

Ne dorim să fim remarcați prin calitatea serviciilor pe care le asigurăm cu 

ajutorul unui personal specializat, dezvoltat la nivelul echipei noastre, prin 

utilizarea unor tehnologii și abordări moderne care să asigure rapiditatea și 

eficiența serviciilor oferite, prin abilitatea de a genera soluții de succes și prin 

grija față de interesele clienților și obținerea satisfacției acestora. 
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Acordăm în permanență atenție necesităților și problemelor clienților, astfel 

încât să putem răspunde cu promptitudine și profesionalism cerințelor 

acestora. Vom cauta solutii care sa fie profitabile și atractive pentru 

clienți, astfel incat sa conduca la consolidarea unor relații de parteneriat 

durabile.  

 

4. ACTIVITATEA COMPANIEI 

Oferim servicii de proiectare pentru toate fazele necesare (Documentatii 

pentru obtinere avize, S.F., D.A.L.I., P.A.C., Proiect Tehnic de Executie), 

inclusiv asistenţă tehnică pe timpul lucrărilor efective. 

La cererea beneficiarului, asiguram si verificarea proiectului de către un 

verificator atestat MLPAT, precum şi soluţii de proiecte integrate cu specialităţi 

adiacente (topografie, arhitectură, instalaţii electrice, etc.).  

Înţelegem foarte bine că orice beneficiar aşteaptă de la noi soluţii perfect 

echilibrate din punct de vedere economic şi al funcţionalităţilor cerute, 

conforme cu normele actuale de proiectare, de aceea am investit constant în 

cele mai noi soluţii software de proiectare asistată de calculator, susţinute de 

sisteme puternice de calcul, totul pentru a vă putea oferi proiecte de calitate. 

Folosind metode moderne de proiectare asistată de calculator, cu soluţii 

software CAD performante, putem proiecta în cel mai scurt timp posibil şi cu 

flexibilitate mărită, ştiind din experienţă că uneori sunt necesare modificări 

rapide de soluţii, în funcţie de necesităţile ce pot interveni în faza de executie 

efectivă. 

A. PROIECTARE  

 Servicii complete de proiectare, consolidare si refacere 

infrastructura  pentru: 

 Autostrăzi;  

 drumuri naţionale, judeţene, comunale, forestiere, de 

exploatareă, industriale, private; 

 străzi în orase şi localităţi urbane; 
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 intersecţii şi accese la drumuri naţionale, judetene sau 

autostrăzi; 

 alei pentru pietoni, piste de biciclişti; 

 poduri şi podeţe; 

 viaducte; 

 rețele de alimentare cu apă și rețele de canalizare menajeră și 

pluvială;  

 căi ferate.  

 Servicii de elaborare pentru: 

 Proiecte tehnice pana la nivel de Detalii de Executie; 

 Studii de trafic; 

 Studii hidrotehnice; 

 Studii de fezabilitate; 

 Planuri de semnalizare; 

 Planuri de sistematizare drumuri,strazi, parcari, spatii 

comerciale, cladiri rezidentiale. 

 Ridicări topografice; 

 Management de contract; 

 Realizare devize de lucrări;  

 Obţinerea de avize şi acorduri 

 Consultanţă şi Asistenţă Tehnica pe toată durata execuţiei; 

 Amenajări parcuri (proiectare alei, peisagistică). 

 

B.  ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE LICITAȚII  

Oferim servicii de întocmire a documentațiilor în vederea participării la licitații 

publice prin intermediul sistemului SEAP, întocmire de deconturi, consultanță 

tehnică pe perioada de derulare a lucrărilor contractate. 

În acest domeniu sunt necesare cunoștințe și experiență, iar expertiza oferită 

de noi vă va ajuta să înțelegeți exact principiul de funcționare a licitațiilor și 

paşii de urmat până la depunerea ofertei.  
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Astfel: 

- Evaluăm criteriile de calificare; 

- Identificăm şi recrutăm experţii cheie necesari;  

- Identificăm terţi susţinători, subcontractori, asociaţi în vederea 

participării la procedurile de achiziţie publică; 

- Întocmim documentația de  ofertă; 

- Elaborăm documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea 

financiară; 

- Oferim consultanţa în ajustarea prețului de ofertă; 

- Transmitem întreaga documentaţie finală în format PDF. 

 

Documentațiile de participare la licitații publice se întocmesc de către personal 

cu o înaltă calificare, ingineri constructori cu experiență în activitatea de 

întocmire a ofertelor și de evaluare a lucrărilor de construcții și instalații pe 

baza de devize analitice. 

 

C. CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA DUPA ADJUDECAREA 

LICITATIEI 

Activitatea de consultanță constă în efectuarea unor servicii necesare pentru 

realizarea investițiilor începând de la faza de proiect până la faza punerii în 

funcțiune. Aceste servicii se asigură prin specialiști pe bază de contract. 

Folosirea specialiștilor consultanți pe bază de contract are următoarele 

avantaje: 

 reducerea termenului de realizare a investiției; 

 reducerea costurilor prin realizarea unui managment performant al 

investiției; 

 folosirea de tehnologii adecvate, moderne care duc la diminuări de 

costuri; 

 avantajul independenței – consultantul este o persoană independența de 

beneficiar, de antreprenor și de proiectant. Acesta analizează soluțiile 
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tehnice, avantajele financiare strict în interesul investiției, nefiind 

influențat de relații de subordonare, putând astfel să propună cele mai 

potrivite acțiuni și măsuri; 

 

Această etapă se axează pe următoarele direcții principale : 

 Asigurarea asistenței în vederea întocmirii de antemasuratori la 

proiectele întocmite si încadrarea lor în articole de deviz, elaborarea 

devizelor cu program SOFTEH; 

 Coordonarea contractorilor în vederea finalizării lucrărilor conform 

programelor stabilite cu beneficiarul investiției; 

 Managementul total sau parțial al investiției (evaluarea și controlul 

riscurilor, estimarea resurselor, alocarea resurselor, organizarea 

proiectului, achiziționarea de resurse, stabilirea sarcinilor, 

managementul activităților de proiect, controlul executării proiectului 

etc.); 

 Întocmire devize de lucrări pentru construcții civile, drumuri, poduri, 

podețe, subtraversari și supratraversari,construcții hidroedilitare, rețele 

de alimentare cu apă și rețele de canalizare menajeră și pluvială, stații 

de epurare, drenuri și captări de apă cu foraje, etc.; 

 Verificarea cantităților de lucrări executate; 

 Întocmire  situații de lucrări lunare (situații de plata) pentru decontarea 

lucrărilor executate și a devizelor cu rest de executat; 

 Note de comandă lucrări suplimentare – deviz pentru NCS și Note de 

renunțare – deviz pentru NR; 

 Asigurarea urmăririi execuției lucrărilor prin diriginți de specialitate; 

 Asigurarea legăturii între proiectant, executanți și beneficiar în scopul 

rezolvării operative a problemelor apărute; 

 Asigurarea asistenței în vederea întocmirii cărții tehnice a construcției. 
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5. CLIENTII NOSTRI 

 

1 TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. 
2 DOMARCONS S.R.L. 
3 ALPENSIDE S.R.L.  
4 DRUM CONCEPT S.R.L.  
5 MANRO S.R.L.  
6 OLD TRAFFORD ENGINEERING S.R.L. 
7 ROUTE ORIZONT S.R.L. 
8 MAKYOL İNŞAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.Ş. 
9 SMART ROADS CONSULTING S.R.L. 
10 YAPI MERKEZI İNŞAAT VE SANAYI A.Ş. 
11 GENDAV S.R.L.  
12 ALITEC SOLUTION S.R.L.  
13 GENYMAR S.R.L. 
14 CONCEPT INFRASTRADE LOGISTIC SRL 
15 GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNSAAT VE TAAHHÜT A.Ş. ANKARA  

16 
TEKFEN İNŞAAT VE TESISAT A.Ş. (TEKFEN CONSTRUCTION 
AND INSTALLATION CO., INC.) 

17 
TEKFEN MÜHENDISLIK A.Ş. (TEKFEN ENGINEERING CO., 
INC.) 

18 DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş 
19 VISIO CONSTRUCTION WORKS S.R.L. 
20 OZALTIN INȘAAT TICARET VE SANAYI ANONIM ȘIRKETI 

21 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ÚTÉPITŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG  

22 ALL LINES TECHNOLOGY S.R.L. 
23 TEKNIK MÜHENDISLIK VE MÜŞAVIRLIK A.Ş. 
24 KONTROLMATIK TEKNOLOJI ENERJI VE MÜHENDISLIK A.Ş. 
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6. ACTIVITATI DESFASURATE 

 

Proceduri de achizitii publice elaborate 

1 

Servicii de Elaborare PT+DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și 
execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum canton in 
comuna Daeni, judetul Tulcea"” organizata de COMUNA DAENI (PRIMARIA 
DAENI) 

2 

Lucrări de eliminare a restrictiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor 
tehnici ai suprastructurii căii : 
Lot 1 - Buc. Nord – Buc. Nord Post 5, km 2+490-km 3+200, fir I si 
Chiajna- Gradinari, km 9+100-km 11+000, fir I+II 
Lot 3 - Chiajna – Gradinari, km 11+000-km 13+500, fir I+II 
Lot 8 - Chiajna – Gradinari, km 23+500-km 25+500, fir I+II 
Lot 9 - Gradinari - Vadu Lat, km 25+500-km 27+300, fir I+II 
Lot 10 - Gradinari – Vadu Lat, km 27+300-km 29+500, fir I+II 
Lot 11 - Gradinari – Vadu Lat, km 29+500-km 31+000, fir I+II 
Lot 12 - Gradinari – Vadu Lat, km 31+000-km 33+600, fir I+II 
Lot 13 - Gradinari - Vadu Lat, km 33+600-km 35+700, fir I+II 
Lot 14 - Vadu Lat - Zavestreni - km 35+700-km 37+700, fir I+II 
Lot 15 - Vadu Lat - Zavestreni- km 37+700-km 40+300, fir I+II 
Lot 16 - Vadu Lat – Zavestreni, km 40+300-km 42+000, fir I+II 

3 

Lucrări de inlocuire la rand a elementelor componente ale suprastructurii 
caii” (pret inclus materiale, manopera) fara utilaje grele de cale 
Lot 1 - Linia 101 Bucuresti Pitesti, tronson Chitila – Ciocanesti fir II si 
Ciocanesti- Titu fir I si II de la km 10+600 la km 49+780, linii curente si 
directe si linii din statii ( primiri expedieri, rest linii) 
Lot 2 - Linia 101 Bucuresti- Pitesti, tronson Titu- Calinesti-Golesti Fir I si II 
de la km 49+980 la km 95+000, linii curente si directe si linii din statii 
(primiri expedieri, rest linii) 

4 
CN1046135 - PROIECTARE SI EXECUTIE pentru finalizarea Autostrăzii 
Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcau-
Bors, Subsectiunea 3C2 Chiribis- Biharia (km 30+550-km 59+100  

5 
CN1046784 / 04.09.2022 - Modernizare Bulevardul George Coșbuc, Etapa I 
- lucrări drum și rețele edilitare apă-canal – proiectare și execuție 

6 

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „Modernizare DN71 Baldana – Targoviste – 
Sinaia, km 0+000 – km 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km 
51+041 – km 109+905 drum la doua benzi” Sector 2: Targoviste – Sinaia 
km 51+041 – km 109+905 drum la doua benzi de circulatie 

7 
Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de 
investitii: “REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ102I, VALEA DOFTANEI, 
JUDEŢUL PRAHOVA - BRĂDET, JUDEŢUL BRAŞOV” 
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8 
Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului 
pentru obiectivul de investitii: "CONSTRUIRE STADION MUNICIPIUL 
TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA 

9 
Modernizare și reabilitare străzi, trotuare și alei din Municipiul Craiova” 
(P.T. si D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție): Lot 
1 - Nord, Lot 2 – Sud 

10 
Autostrada Buzau - Focsani, Lot  1 km 0+000 - km 4+600 Buzau and Vadu 
Pasii 

11 
Proiectare si executie "REABILITAREA SI MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE DRUMUL JUDETEAN 
DJ240 

12 
Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – 
Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni). Proiectare si executie lucrari de 
structura de rezistenta Lotul 1.2: TOKYO – AEROPORT OTOPENI 

13 

Proiectare și Execuție lucrări de Infrastructură (structură de rezistență, cale 
de rulare, finisaje, sisteme de instalații), Automatizare trafic, Racordare 
alimentare cu energie electrică aferente obiectivului de investiție Magistrala 
I de metrou Cluj. 

14 

EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BACAU – PASCANI 
LOT 1 km 0+000 – km 30+300 BACAU (SAUCESTI) – TRIFESTI  
LOT 2 km 30+300 – km 49+299 TRIFESTI – GHERAESTI  
LOT 3 km 49+299 – km 77+393,70 MIRCESTI – PASCANI 

15 „Executie lucrari „Varianta ocolitoare a Municipiului Beiuș” 

16 

Execuție lucrări autostrada Ploiești-Buzău  
Lot 1 Dumbrava Mizil km 0+000 – 21+000;  
Lot 2 Mizil-Pietroasele km 21+000 – km 49+350;  
Lot 3 Pietroasele-Municipiul Buzău km 49+350 – km 63+250”  

17 
„Reabilitare DN 6, Alexandria – Craiova, Lot 2: km 132+435 – km 185+230 
– Relicitare” 

 

Specificatii Tehnice/Agremente AFER pentru:  
1 MAKYOL İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. 
2 Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. 

3 
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. (Tekfen Construction and 
Installation Co., Inc.) 

4 Tekfen Mühendislik A.Ş. (Tekfen Engineering Co., Inc.) 
5 DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş 
6 Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. 
7 Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. 
8 SECOL SA 
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Proiectare/Planning/Asistenta Tehnica 

1 
„EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI DALI PENTRU STRĂZI  AFECTATE DE CALAMITĂȚI, 
ÎN COMUNA VALEA CALUGAREASCĂ, JUDEȚUL PRAHOVA”. 

2 Elaborare Studiu Fezabilitate VARIANTA OCOLITOARE VĂLENII DE MUNTE” 

3 
Monitorizarea si actualizarea Programului de Executie aferenta contractului 
PROIECTARE Sl EXECUTIE VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BARLAD 

4 
Monitorizarea si actualizarea Programului de Executie aferenta contractului 
Actualizare proiect tehnic şi execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii 
„PASAJ INFERIOR SOLVENTUL”  

5 
Proiectare si Asistenta Tehnica aferente Contractului Proiectare si Executie - 
Drum de Legatura Autostrada A1 Arad-Timisoara - Dn69 

 

7. IMPLICAREA SOCIALA 

În România, 1 din 5 copii abandonează şcoala în mediul rural, iar 44% din 

elevii români suferă de analfabetism funcțional (Testul PISA 2018 – 

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică). În același timp, 

aproape 40% din școlile din România sunt considerate şcoli defavorizate, cu 

elevi cu risc mare de abandon școlar, performanţă şcolară redusă şi condiţii 

economice precare.   

De aceea,  sprijinim copiii proveniti din familii defavorizate  din comunitatea 

in care se afla sediul social al firmei şi unde ne vom desfaşura activitatea prin 

oferirea unor servicii calitative în domeniul proiectarii tehnice, prin 

valorificarea potențialului de inovare, gestionarea eficientă a resurselor, 

asimilarea progresului tehnologic și asigurarea principiilor durabile precum și 

a facilitării creării de noi locuri de muncă și menținerii acestora. 

Ne dorim să schimbăm viața copiilor, să-i ajutăm să aibă o educație de calitate, 

deoarece credem că aceasta este șansa lor în viață, iar educația le va oferi 

calea către descoperire, spre o viitoare profesie care le va aduce o viață mai 

bună.  

Sprijinirea copiilor din grupurile vulnerabile pentru a avea acces la educație 

reprezintă o prioritate, astfel că misiunea sociala a societatii noastre constă în 

cresterea nivelului de viaţă şi de acces la serviciile educaţionale pentru copiii 

proveniţi din medii defavorizate din localitatea Boldeşti-Scăeni, judeţul 
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Prahova, prin procurarea de  obiecte necesare pentru accesul la educatie 

pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 -18 ani, atât pentru participarea în 

cadrul instituţiei de învăţământ, cât şi pentru posibilitatea de învăţare on-line, 

implicit de achiziţionare de tablete  şi servicii de internet, cu posibilitatea de a 

oferi sprijin celor cu rezultate foarte bune la învăţătură pentru  continuarea 

studiilor sau pentru accesarea diferitelor programe de şcolarizare.  

Intenţia noastră este dezvoltarea a 2 tipuri de programe de inovare socială, 

prin care sa implicăm activ instituţiile publice din localitate si ONG-urile care 

derulează programe pentru copii la nivel local (CERC Boldeşti-Scăeni)  sau de 

la  naţional (ex. Salvati copiii, SOS Satele copiilor etc.): 

 

• Toti copiii merg la şcoală – program de inovare socială prin care 

vom contribui la scăderea gradului de abandon scolar în rândul elevilor din 

localitatea Boldeşti Scăeni, judeţul Prahova. Intenţionăm că, în limita 

bugetului, să putem sprijini material cât mai mulţi copii proveniţi din familii 

vulnerabile oferindu-le tablete, acces la internet, electricitate, rechizite, 

haine sau orice alt produs sau serviciu de care au directă nevoie pentru a 

putea urma, în condiţii decente şcoală şi de a putea finaliza un ciclu de 

învăţamânt; 

 

• Ziua mediului - program de responsabilizare socială pentru comunitate 

prin care vom promova principiile tranziţiei către o economie cu emisii scăzute 

de dioxid de carbon şi eficienţă din punctul de vedere al utilizarii resurselor. 

Programul va consta în selectarea a 10-20 de persoane, din rândul persoanelor 

asistate social, cu ajutorul căroră se va face cel putin o dată pe an curăţenie 

la nivelul localităţii, se vor îngriji spatiile verzi, se vor planta copaci, etc. Ne 

dorim să atragem alături de noi asociaţii de protecţie a mediului sau firme de 

peisagistică din cadrul judeţului, care doresc sa se implice în programe sociale. 

În acest sens, vom apela la servicii locale de publicitate, internet, reţele 

sociale, pentru a face cunoscute demersiurile noastre. 


