
PREZENTARE COMPANIE

INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI CĂI 
FERATE S.A.

1



CINE SUNTEM

Repere principale ale companiei

Fondată în 1947

Membră a Asociaţiei 
Române a Inginerilor 
Consultanţi, Asociaţie 

Membră a FIDIC

Specializată
şi autorizată în 

activităţi de inginerie, 
proiectare şi 
consultanţă

100 de angajați, 
specialiști de top în 
domeniile în care 

activăm

Colaborări cu instituții 
publice și companii 

private din toată lumea



• întocmire documentații tehnico-economice în toate fazele de proiectare: expertize tehnice, studii de

prefezabilitate, studii de fezabilitate sau documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz, proiecte

pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor, proiecte tehnice de execuţie, detalii de execuție, detalii

tehnologice de execuție;

• întocmire studii de teren: topografie și cadastru, geotehnică și geofizică, hidraulice, mediu, studii de

coexistență, studii de soluție;

• elaborare expertize tehnice, întocmire proiecte de optimizare a lucrărilor;

• asistență tehnică pe durata întocmirii proiectelor/ execuției lucrărilor: întocmire rapoarte tehnice, asistență

topo, asistență geo, rapoarte de monitorizare lucrări, documentații as-built și puncte de vedere la receptie;

• management de contract/ consultanță de specialitate/ supervizare lucrări;

• Întocmire documentații de licitație, caiete de sarcini, cereri de finanțare, documentaţii necesare emiterii de

hotărâri de guvern

• punere la dispoziție diriginți de șantier și experți în contractele de consultanță ale altor firme;

• alte servicii în legătură cu obiectul de activitate (întocmire rapoarte de evaluare a investiției la finalizare, avize

și puncte de vedere etc.)

ISPCF SA are autorizații și agremente AFER, ISO, IGSU, MMAP, ANRE, ANCPI,

experiență profesională, specialiști atestați și dotările necesare pentru:

CE FACEM
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Studii teren 
(topografice, geotehnice, 

geofizice, cadastru)

Suprastructură 
şi terasamente,
linii şi staţii de 

cale ferată

Lucrări de artă,
Poduri şi
Tuneluri

Cercetare-dezvoltare

Consultanţă și supervizare

Protecţia mediului

Industrial engineering

Instalaţii 
şi 

echipamente

Electrificare feroviară

Arhitectură 
şi 

Rezistenţă

Instalaţii de control 
şi siguranţa circulaţiei

SC ISPCF SA

 Compania Naţională 
de Căi Ferate “CFR” S.A.

 Compania Naţională de 
Administrare a Infrastructurii

Rutiere – CNAIR S.A. 

 Compania Naţională 
de Transport Marfă
“CFR Marfă” S.A.

 Alţi clienţi particulari 
şi publici,              
din țară și străinătate

STRUCTURA COMPANIEI

Ofertare



PROIECTE I.S.P.C.F. S.A.

MODERNIZAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BUCUREȘTI NORD - AEROPORT

INTERNAȚIONAL HENRI COANDĂ BUCUREȘTI, FAZA I: ˮRACORD C.F. LA TERMINALUL

T1, AEROPORT INTERNAȚIONAL HENRI COANDĂ BUCUREȘTIˮ



PROIECTE I.S.P.C.F. S.A.

PODURI DUNĂRENE 

CU STRUCTURĂ
COMPLEXĂ – CALE 

FERATĂ ŞI RUTIERĂ –

LA FETEŞTI-

CERNAVODĂ



PROIECTE I.S.P.C.F. S.A.

POD SUSPENDAT PESTE DUNĂRE ÎN ZONA BRĂILA



PROIECTE I.S.P.C.F. S.A.

PASAJ DENIVELAT SUPERIOR 

PE DN 21 KM 105+500 -

DRAJNA 



PROIECTE I.S.P.C.F. S.A.

LINIA DE CALE FERATĂ TIMIŞOARA – ARAD. POD PESTE MUREŞ LA KM 

53+534



PROIECTE I.S.P.C.F. S.A.

LINIA DE CALE FERATĂ
VALCELE – RAMNICU

VALCEA. VIADUCTUL

TOPOLOG



PROIECTE I.S.P.C.F. S.A.

LINII DE CALE FERATĂ LA PORŢILE DE FIER
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SUA

Louis Berger Group
Wilbur Smith & Associates
Hill International
Frederic R Harris

Irlanda

CIE Consult

Marea Britanie

Law Gibb Group 
Atkins

Belgia
TRANSURB Consult
TUC Rail

Elveţia
Prognos Ag

Franţa
Alstom
Systra
Spie Enertrans

Olanda
Holland Rail Consult

Danemarca
Cowi

Suedia
AD Tranz

Japonia
Pacific Consultants International
PADECO

Austria
Austria Rail Engineering
Plan+Consult Holding
Swietelsky

Italia
Italferr

Germania
DE Consult
Lahmeyer International 
Siemens Gopa Consultants Wiebe

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ



CE OFERIM

Stagii de practică 
pentru studenți

Internship plătit în 
cadrul companiei

Locuri de muncă 
full-time / part-time 

/ project-based

Ai șansa să îți 
descoperi și să-ți 
dezvolți abilitățile 
într-un mediu 
dinamic, în continuă 
schimbare

Vei fi implicat activ 
în elaborarea și 
implementarea pe 
teren a proiectelor

Vei putea 
interacționa cu 
toate 
departamentele
companiei și 
decide, ulterior, 
unde ți-ar plăcea 
să îți continui 
activitatea

Ai șansa să îți 
dezvolți 
capacitatea de 
organizare, 
abilitatea de a 
comunica cu 
oamenii și lucru 
în echipă

Mentorat și 
oportunitatea de a 
învăța  de la 
oameni care au 
influențat 
dezvoltarea 
ingineriei în 
România

Poți să te 
angajezi 
ulterior în 
cadrul 
companiei 
dacă ți-a 
plăcut 
experiența



CE OFERIM

Oferim stagii de practică sau internship pe 

perioada verii pentru studenți în cadrul 

următoarelor departamente:

- Lucări de Artă

- Linii c.f., exploatare feroviară și drumuri

- Lucrări civile și Instalații

- Instalații feroviare

- Topografie / Geotehnică

Avem, de asemenea, 
diverse poziții pentru care poți aplica, 

este suficient să ne contactezi 

pentru a afla detaliile.



CE AȘTEPTĂRI AVEM

Apreciem entuziasmul, motivația, abilitățile de

comunicare și relaționare, simțul practic în abordarea
responsabilă a sarcinilor, perseverența, curiozitatea și

deschiderea spre a primi feedback.

Căutăm oameni deschiși, cu initiațivă, atitudine proactivă,

pasiune și dorintă de dezvoltare continuă.

Ne dorim colegi care apreciază munca în echipă, își

doresc să contribuie la dezvoltarea continuă a companiei

și cresc frumos împreună, bucurându-se de succesele

celorlalți și încurajându-i.

Vrem oameni care pun întrebări și cer informații, care vor să învețe și nu se tem
de nou.

Asta pentru că mai presus de orice, un internship este o experiență de învățare.

Îți oferim ocazia de a acumula experiență în timpul studiilor. În plus față de

cunoștințele practice și abilitățile pe care le dobandești, experiența practică oferă

perspective valoroase atât pentru domeniul pentru care te pregatești, cât mai ales

pentru ce urmează după finalizarea studiilor.

Dacă ți se potrivește descrierea și ți-ai dori să ne cunoști, contactează-ne! Te

așteptăm să începi o carieră de succes alături de noi!



Pentru alte infomații, vă rugăm să contactați
S.C. I.S.P.C.F. S.A.
+40 213 160 190

ispcf@ispcf.ro

VĂ MULȚUMIM PENTRU 
ATENȚIE!
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