
Ziua Carierei



FCC in Romania



FCC in Romania 
FCC

• in Romania din 2004.

• In lume de aproximativ 120 de ani
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DRUMURI:



Client: CNAIR SA

Valoare: 23.4 M. Euro

Amenajarea și lărgirea a 24 km de drum cu 12 m. lățime;

Reabilitarea a 8 poduri existente;

Construirea unei noi variante de ocolire a satului Apahida cu

un nou pod peste râul Mureș;

Reabilitare DN1C Cluj - Livada. 
Contract 4R4





Client: CNAIR SA 

Valoare: 18.8 M. Euro

Amenajarea și lărgirea a 35 km de drum cu 12 m. lățime;

Reabilitarea a 7 poduri existente;

Construirea unei noi variante de ocolire a satului Gherla;

Reabilitare DN1C  Livada– Dej– limita judetului Cluj
Contract 4R5



Client: CNAIR SA 

Valoare: 30.2 M. Euro

Amenajarea și lărgirea a 52,2 km de drum cu 12 m. lățime;

Reabilitarea a 8 poduri existente;

Construirea a 3 noi poduri;

Reabilitare DN6 Timisoara – Lugoj 
Contract J02





Client: CNAIR SA 

Valoare: 35 M. Euro

Amenajarea și lărgirea a 50 km de drum cu 12 m. lățime;

Reabilitarea a 9 poduri existente;

Construirea sistemului de canalizare si a 116 podete;

Reabilitare DN66 Filiasi – Rovinari
Contract 5R1





Client: CNAIR SA

Valoare: 65.5 M. Euro

Amenajarea și lărgirea a 87 km de drum cu 10 m. lățime;

Reabilitarea a 21 poduri existente;

Construirea sistemului de canalizare si a 122 podete;

Reabilitare DN1C Dej – Baia Mare
Contract 6R10





Client: CNAIR SA

Valoare: 142 M. Euro

Varianta de ocolire a municipiului Constanța, cu o lungime de 22

km, construită la standarde de autostradă, este tronsonul care

completează Autostrada A2, denumită "Autostrada Soarelui", ca

șosea de centură a municipiului Constanța, reduce traficul în

perioada de vară, fiind drumul care leagă capitala de Marea

Neagră.

Proiectul include cinci conexiuni, două benzi pe sens de 3,75 m,

o bandă mediană de 4 m, o bandă de urgență de 3 m, 5 giratorii

și 26 de structuri: 6 viaducte, 6 poduri, 8 pasaje superioare și 6

pasaje subterane.

Constanta ByPass





Client: CNAIR SA

Valoare: 150  M. Euro

Autostrada Timișoara - Arad este parte a autostrăzii A1 din

România, care trebuie să lege Bucureștiul de regiunea Banat, în

partea de vest a țării.

Autostrada are o lungime de 32,25 km și o lățime de 26 m,

incluzând 4 benzi de 3,75 m, 2 benzi de 3,00 m și o banda

mediană de 4,00 m.

Proiectul include 31 de poduri și 13 structuri transversale de

drenaj, precum și o zonă de servicii pentru clădirile de operare

și întreținere.

Autostrada Timisoara – Arad





Client: CNAIR SA

Valoare: 30  M. Euro

Extinderea la 4 benzi a șoselei de ocolire existente;

Construirea unui nou pod suspendat pe cablu peste calea ferată

în zona Otopeni;

Centura de Nord a Bucurestiului





Client: Primaria Municipiului Bucuresti

Valoare: 150  M. Euro

Viaductul Basarab este situat în partea de N-V a Bucureștiului,

capitala României, una dintre zonele cu cel mai mare flux de trafic și

cu o concentrație mare de clădiri comerciale și rezidențiale.

Infrastructura are patru părți:

- viaductul Grozăvești,

- podul în arc care traversează râul Dâmbovița pe o lungime de 120

de metri,

- viaductul Orhideea

- podul suspendat pe cabluri care traversează căile ferate ale Gării

București, având acces la stația de la metrou.

Structura are o lungime de aproape 2 km.

Pasajul suprateran Basarab este unul dintre cele mai mari proiecte

de oraș realizate în România în ultimii 20 de ani și a fost premiat cu

ARACO Quality Award pentru tehnicile inovatoare utilizate.

De asemenea, în 2011, Filatelia Română a emis o serie limitată de

timbre dedicată podului, intitulată "Un arc peste timp“ .

Pasaj Basarab Bucuresti







Proiecte Metrou si Cale
Ferata



Client: METROREX; 

Valoare: 215  M. Euro

Contract de proiectare și execuție a tronsonului 1 al liniei 5 metrou

București, între stațiile Raul Doamnei și Hasdeu.

Acesta include lucrările de construcții civile necesare pentru execuția

acestui tronson, în lungime totală de 6,1 km, construcția a nouă

stații, precum și lucrările de suprafață necesare pentru readucerea la

starea inițială a drumurilor afectate de execuția liniei de metrou.

Stațiile de metrou se execută cu o adâncime de 15 și 20 de metri.

Metrou- Linia 5 – Structura





Client: METROREX; 

Valoare: 194.6  M. Euro

Executarea fazei a doua a construcției liniei 5 metrou București, care

cuprinde: lucrări de arhitectură, montaj șine, electrificare și instalații

auxiliare.

Contractul include construcția suprastructurii și electrificării căii

ferate, a arhitecturii și a instalațiilor, atât în tuneluri, cât și în stații,

pentru a se putea trece la punerea în funcțiune a Magistralei 5 de

Metrou.

Metrou- Linia 5- Lucrari de instalatii si arhitectura





Client: CNCF “CFR” SA 

Valoare: 205  M. Euros;

Lucrarea este inclusă în planul de reabilitare a liniei de cale

ferată Brașov - Simeria, parte a coridorului PAN-EUROPEAN

pentru traficul feroviar cu o viteză maximă de 160 km/h.

Tronsonul Sighișoara-Atel traversează judetele Mureș și Sibiu.

Lungimea totală a proiectului este de 28,22 km.

Tronsonul reabilitat este un tronson dublu electrificat.

Contractul include: lucrări de terasamente, consolidări,

suprastructuri, poduri, pasaje superioare, pasaje subterane cu

elemente prefabricate, aproape 1400 m de tunel, electrificare,

alimentare cu energie electrică, iluminat, telecomunicații

feroviare, construcții civile, drumuri de acces și protecția

mediului.

Reabilitarea liniei de cale ferata Sighisoara– Atel





Client: CNCF “CFR” SA 

Valoare: 175 M. Euro  

Lucrarea este inclusă în planul de reabilitare a liniei de cale ferată

Brașov - Simeria, parte a coridorului PAN-EUROPEAN pentru

traficul feroviar cu o viteză maximă de 160 km/h.

Tronsonul Atel Micăsasa este continuarea tronsonului anterior

Sighișoara- Atel și traversează aceleași judete, Mureș și Sibiu.

Lungimea totală a proiectului este de aproape 30 km.

Tronsonul reabilitat este un tronson dublu electrificat.

Contractul include: lucrări de terasamente, consolidări,

suprastructuri, poduri, pasaje superioare, electrificare și alimentare

cu energie electrică, iluminat, telecomunicații feroviare, construcții

civile, căi de acces și protecția mediului.

Reabilitarea liniei de cale ferata Atel- Micasasa





Proiecte in executie



Client: Primaria Municipiului Bucuresti

Valoare: 113.7  M. Euro  

Construcție:

Trei linii de pretratare

Două noi linii de tratare biologică.

O nouă linie de decantare secundară

Trei noi linii de deshidratare a nămolului.

Deodorizarea completă a liniei de nămol și a pretratamentului.

Reabilitare:

Reactorul biologic existent

Liniile de deshidratare a nămolului.

Legaturi între instalația existentă și noua construcție.

Extinderea Statiei de Epurare a Apelor Uzate si 
constructia incineratorului de namol- Glina





Client:  CNCF “CFR” SA 

Valoare: 380 M. Euro

Lucrările sunt incluse în planul de reabilitare a liniei de cale ferată

între granița cu Ungaria - Curtici - Simeria, parte a coridorului IV

PAN- EUROPEAN, pentru circulația trenurilor cu o viteză maximă

de 160 km/h.

Contractul include:

- lucrări de terasamente și consolidări pe o lungime de 44,7 km;

-13 poduri (din care 2 peste Mureș), 39 de podețe;

- lucrări de electrificare și alimentare cu energie electrică pe o

lungime de 44,7 km și lucrări ERTMS (ETCS nivel 2 + GSMR), pe

o distanță de 44,7 km;

- lucrări civile în 5 stații

Reabilitarea liniei de cale ferata km 614– Bârzava, 
Contract 2A





Client: CNCF “CFR” SA 

Valoare: 397 M. Euro 

Lucrările sunt incluse în planul de reabilitare a liniei de cale ferată

între granița cu Ungaria - Curtici - Simeria, parte a coridorului IV

PAN- EUROPEAN, pentru circulația trenurilor cu o viteză maximă de

160 km/h.

Contractul include:

- lucrări de excavare și consolidare pe o lungime de 36 km;

- 17 poduri (din care 2 peste Mureș), 25 de podețe, 1 tunel de 649

m;

- lucrări de electrificare și alimentare cu energie electrică pe o

lungime de 36 km, și lucrări ERTMS (ETCS nivel 2 + GSMR), pe o

distanță de 36 km;

- lucrări civile în 6 stații;

Reabilitarea liniei de cale ferata Bârzava - Ilteu
Contract 2B





Client: CNCF “CFR” SA 

Valoare: 593 M. Euro

Lucrările sunt incluse în planul de reabilitare a liniei de cale ferată între

granița cu Ungaria - Curtici - Simeria, parte a coridorului IV PAN-

EUROPEAN, pentru circulația trenurilor cu o viteză maximă de 160

km/h.

Contractul include:

- lucrări de terasamente și consolidări pe o lungime de 40,8 km;

- 17 poduri (din care 3 peste Mureș cu deschidere centrală mai mare

de 110 m), 27 de podețe, 4 pasaje superioare, 3 pasaje subterane;

- lucrări de electrificare și alimentare cu energie electrică (inclusiv

substații electrice de tracțiune și sistem de teleconducere SCADA),

- lucrări de semnalizare (centralizare electronică) și lucrări ERTMS

(ETCS nivel 2 + GSMR), inclusiv sistemul RBS (Radio Block Center),

pe o distanță de 40,8 km;

- lucrări civile în 8 stații;

Reabilitarea liniei de cale ferata Gurasada – Simeria
Contract 3
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