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Despre Noi
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Suntem o echipă de oameni guvernați de 
principiul corectitudinii și avem un com-
portament etic impecabil. Fiecare dintre 
noi suntem dedicați profesiei, pasionați de 
ceea ce facem și permanent preocupați să 
aducem valoare clienților noștri, prin cele 
mai noi și eficiente soluții. 

Experiența fiecărui specialist aduce 
valoare întregii echipe, iar împreună, prin-
tr-o foarte bună comunicare și colaborare, 
reușim să dăm viață celor mai durabile, 
sigure și frumoase proiecte.
Echipa noastră este formată din 20 de 
specialiști în domenii diferite, dar com-
plementare, având astfel posibilitatea să 
oferim o gamă completă de servicii, la 
standarde internaționale.

Chiar dacă suntem o echipă foarte bine 
închegată, atunci când situația o cere, 
avem deschiderea de a colabora cu noi 
parteneri, pentru găsirea celor mai bune 
soluții pentru clienții noștri, aceasta fiind 
prioritatea noastră principală.

Viziunea noastră este aceea 
a unei companii care a livrat 
întotdeauna ce a promis cli-
enților săi, iar aceștia revin 
cu toată încrederea pentru 
dezvoltarea de noi proiecte.
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Misiunea noastră este 
aceea de a găsi cele mai efi-
ciente soluții pentru clienții 
noștri și de a le livra rezul-
tatele promise, în condițiile 
stabilite în contract.
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1. Corectitudine

2. Integritate

3. Calitate

4. Siguranță
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Livrăm întotdeauna la timp 

rezultatele promise

Promitem doar ceea ce știm că 

putem livra cu siguranță.

Aplicăm Sisteme de

Management Certificat

Al calității - SR EN ISO 9001: 2008 și 

al mediului - SR EN ISO 14001: 2005.

Suntem concentrați

asupra clientului

Te ascultăm și suntem dornici să îți 

înțelegem corect nevoile. 

Suntem corecți și

transparenți

Practicăm evaluarea corectă și 

transparentă a tuturor lucrărilor.

Acordăm o atenție

deosebită detaliilor

Unele lucruri care par minore, pot 

avea o importanță majoră.

Ne asumăm

responsabilitatea calității

Recomandăm și lucrăm cu materiale 

de cea mai bună calitate.

De ce să lucrezi 
cu noi?



Servicii de Proiectare în

Construcții de Interes Public
    Principalele tipuri de construcții de 
interes public pe care avem posibilitatea și 
experiența necesară să le proiectăm sunt 
următoarele:

  - autostrazi, drumuri europene, naționale, 
județene, comunale, străzi, alei, accese și 
drumuri forestiere;
  - poduri rutiere, poduri cale ferată;
  - pasaje rutiere, pasaje cale ferată;
  - podețe;
  - subpasaje;
  - parcări subterane;
  - sistematizări drumuri;
  - drumuri industriale;
  - amenajări parcări;
  - parcuri cu spații de joacă;
  - clădiri destinate administrației publice;
  - spitale, policlinici;
  - școli, grădinițe;
  - alte tipuri de construcții de interes public.

    În funcție de specificul fiecărui tip de con-
strucție de interes public, avem posibilitatea 
să oferim o serie completă de servicii, care 
pot fi contractate ca și proiect individual sau 
pot fi solicitate sub forma unui proiect mai 
complex.

    Principalele tipuri de servicii pe care le 
oferim sunt:

  - servicii de consultanță (consiliere în ve-
derea adoptării soluțiilor optime la cele mai 
mici prețuri posibile);
  - servicii de arhitectură (plan și design 3D al 
construcției, proiect pentru amenjările inte-
rioare, proiect pentru amenajările exterioare 
construcțiilor – peisagistică);
  - servicii de proiectare (structură, instalații, 
sistematizare verticală);
  - dirigenție de șantier (urmărirea și ținerea 
sub control a costurilor);
  - servicii de asistență tehnică (asigurarea 
bunei colaborări între părțile implicare și 
buna desfășurare a proiectului de la început 
și până la final).

    Avem deja în portofoliu o serie de lucrări 
efectuate cu mare succes, încheiate la timp și 
cu cele mai mici costuri posibile.

    Suntem interesați să participăm la licitații 
pentru proiecte de interes public, practicăm 
evaluarea corectă a lucrării și respectăm 
termenele promise.

Servicii



Proiectare

Construcții Industriale

    Principalele tipuri de construcții industriale 
pe care putem să le proiectăm sunt 
următoarele:

  - hale industriale (metalice, din beton sau 
mixte);
  - spații logistice (de depozitare);
  - ferme;
  - hambare;
  - fabrici.

    Indiferent de tipul de construcție pe care îl  
proiectăm, oferim o serie de servicii 
complementare, servicii care pot fi oferite 
sub formă de proiect individual sau ca și 
pachet complet, în funcție de nevoile și 
alegerea dumneavoastră.

    Principalele tipuri de servicii pe care le 
oferim sunt:

  - servicii de consultanță (analizarea soluțiilor 
optime în funcție de tipul de construcție 
dorit);
  - servicii de arhitectură (proiect pentru 
amenajările exterioare construcțiilor – 
peisagistică);

 - servicii de proiectare (structură, instalații, 
sistematizare verticală);
 - dirigenție de șantier (ținerea sub control a 
costurilor);
 - servicii de asistență tehnică (urmărirea 
execuției pe toată perioada de derulare a 
proiectului).

    Urmărim realizarea unor proiecte de 
anvergură pe întreg teritoriul țării noastre, 
dar și în afara granițelor.

    Dacă sunteți în căutarea unor parteneri cu 
care să realizați un astfel de proiect, vă stăm 
la dispoziție și așteptăm cu interes cererea 
dumneavoastră pentru o ofertă 
personalizată.

Proiectare

Construcții Civile

    Principalele tipuri de construcții civile pe 
care le vizăm și pentru proiectarea cărora 
avem competență și experiență sunt 
următoarele:

  - pensiuni;
  - hoteluri;
  - restaurante;
  - blocuri de locuințe;
  - clădiri de birouri;
  - sedii financiar-bancare;
  - centre comerciale (mall-uri, 
hipermarket-uri, complexe comerciale).

    Pentru fiecare tip de construcție pe care 
îl putem proiecta, oferim o serie de servicii 
complementare, pe care le puteți accesa ca 
și pachet complet sau sub formă de proiect 
individual, în funcție de necesitățile și 
preferințele dumneavoastră.

    Principalele tipuri de servicii pe care le 
oferim sunt:

    - servicii de consultanță (consultanță 
personalizată pentru întreg proiectul sau pe 
etape: arhitectură, inginerie, construcție);

  - servicii de arhitectură (plan și design 3D al 
construcției, proiecte pentru amenajări 
interioare, proiecte pentru amenajări 
exterioare – peisagistică);
  - servicii de proiectare (structură, instalații, 
sistematizare verticală);
  - dirigenție de șantier (urmărirea execuției 
și ținerea sub control a costurilor);
  - servicii de asistență tehnică (urmărirea 
unei bune colaborări între toate părțile 
implicate în proiect).

    Avem capacitatea de a oferi toate 
tipurile de servicii menționate mai sus 
pentru proiecte care se vor realiza în orice 
zonă din România. De asemenea, putem să 
realizăm și vizăm și proiecte externe (orice 
țară din Europa, America, Africa).

    Dacă aveți în plan sau vă gândiți să 
realizați o construcție civilă în România sau 
în afara granițelor, vă stăm la dispoziție și 
așteptăm cu interes cererea dumneavoastră 
pentru o ofertă personalizată.



Portofoliu

Proiectarea a 10 parcuri cu spații de joacă 
în Giurgiu.

Refacerea și modernizarea sistemului rutier 
pentru 26,92km drumuri comunale 
afectate de inundații în anul 2010.

Realizarea accesului rutier de legătură 
între Șoseaua Portului și stadionul din zonă, 
înființarea unui pasaj la nivel de cale ferată 
și amenajarea peisagistică a zonei cuprinse 
între Șoseaua Portului și calea ferată.

Elaborare expertiză tehnică, audit 
energetic, PTH+DE pentru reabilitarea 
termică a 140 blocuri de locuințe, din 
sectorul 4, Bucuresti.

Reabilitarea tronsonului de cale ferată 
Simeria – Vințu de Jos.
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