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SPIRISPIRI  COMCOM
1992تأسست 

موظف 140

عملنا .       شركة معمارية توفر التخطيط والعمارة و تنفيذ المشاريع في رومانيا
 سنة. لدينا محفظة متنوعة من العمال والتي تشمل الستثمار في 19يغطي فترة 

السهم الخاصة والحكومية، ونحن لدينا العديد من المشاريع المنفذة في مجال 
الدارة والمكاتب، والتجارية والصناعية والتعليمية والزراعية والثقافية والتاريخية 
.والصحية والسكنية

.هدفنا هو توفير الجودة وخلق القيمة لعملئنا
ونحن قادرون على نحو فعال من أجل حل المشاكل التقنية التي تواجهها، والهم 

لقد عملنا بجد لتوفير أفضل ادخار الطاقة .  من ذلك، ونحن المستمعين المهرة
.وتقنيات المواد المتقدمة في مشاريعنا

SPIRICOM هو انعكاس لل=حت=ي=اجات برنامجي=ة= والس==لوب، وإعطاء المش==اريع
.والنجازات توقيع من عادتنا، واحترام احتياجات وتوقعات عملئنا

Company  Headquarters: Bucharest, Sector 3, str.Anastasie Panu, no. 3
Phone / Fax. : +40/ 021.326.51.17 (phone / fax)

  +40/021.326.32.84 (phone / fax)
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SPIRISPIRI  COMCOM
الموظفين الداريين

         -  .( ) مديري -  الرئيس، المدير العام الدائرة الدارية  ، للستشارات 10القتصادية 
 - تحليل التكاليف والمنافع -  ، 4، المستشار القانوني - 3. القتصاديون - 2القتصادية 

2محامون- )

الكادر الفني

، منسق 4 شخصا المهندس الرئيسي، مدير - مدير الستثمار منسق - 32قسم الهندسة المعمارية (       
، والمهندسين المعماريين ومخططي المدن والمناظر الطبيعية، 5مهندس معماري - 

(والمصممين، وقائد موقع، موقع المشروع

5، والمهندس مساحة - 2المهندس الجيولوجي -  -

) المعادن والخشب والخرسانة -  ، منسق مهندس 3 أشخاص: منسق مدير - 25قسم من مقاومة هياكل 
، والمهندسين5-  )

، تخصصات 5، منسق مهندس - 3 أشخاص: منسق مدير - 23قسم السباكة والكهرباء، والحرارية (
(الهندسة

4قسم من الخبرة التقنية (  eng0 قس==م نصح MLPAT ) 4المحققين )

2وزارة تحسين الراضي ( )

التنفيذىالكادر

اكثرمنثلثماءوخمسينعاملوفنى
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تقدم الخدمات

 العم=ارة والت=ن=ف=ي=ذ=  •
التخطيط  •

• دراس===ات الجودى=== القتص====ادية
تحليل واختيار الموقع •

تحليل الحتياجات •
برمجة/  • التخطيط االرض

• 3d  /التقديم النمذجة 
بوخارست، كلوج نابوكا، تيميشوارا، ياش-              محطات العمل 

رؤساء التخصصات24  ( )
مدير التنسيق -               1 - منسق المهندس المعماري 1بوخارست 
التصميم الجماعي -                                                                          
 - منسق المهندس1التنسيق مدير  -                                   
 - التصميم الجماعي1المقاومة                                                                      
 - التنسيق تركيب1التنسيق مدير  -                                   
 - التصميم الجماعي1مهندس                                                                          
مدير التنسيق -  •              1 - منسق المهندس المعماري 1كلوج نابوكا 
التصميم الجماعي -                                                                            
 - منسق المهندس1التنسيق مدير  -                                     
 - التصميم الجماعي1المقاومة                                                                      
 - التنسيق تركيب1التنسيق مدير  -                                     
 - التصميم الجماعي1مهندس                                                                          
مدير التنسيق -  •              1 - منسق المهندس المعماري 1تيميشوارا 
التصميم الجماعي -                                                                        
 - منسق المهندس1التنسيق مدير  -                                   
 - التصميم الجماعي1المقاومة                                                                      
 - التنسيق تركيب1التنسيق مدير  -                                  
 - التصميم الجماعي1مهندس                                                                          
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مدير التنسيق -  •            1منسق المهندس المعماري  - 1ياش 
التصميم الجماعي -                                                                       
1مهندس المقاومة المنسق  - 1التنسيق مدير  -                             
التصميم الجماعي -                                                                        
1التنسيق المهندس التثبيت  - 1التنسيق مدير  -                             
التصميم الجماعي -                                                                       

قسم العمارة و التنفيذ            
           النشاءات المدنية والصناعية
             
النشطة الرئيسية: - تصميم - تخطيط المدن -تنفيذ المشاريع- هندسة المناظر             
الطبيعية

بناء المساكن (منازل فردية / بناء جماعي •            
المساكن على عدة مستويات)؛             
منازل للعطل؛ •            
البناء مختلطة - لنشطة مختلفة: السكن و / أو التجارية •            
أماكن العمل، والمطاعم، ومرافق النتاج والمكاتب الدارية - اعتمادا على            
طلب العملء؛            
،تصميم لمباني المكاتب أو مراكز التسوق والمراكز التجارية، والخدمات المصرفية •            
قاعات الصناعية - بما في ذلك مساحات للنتاج و / أو تخزينها؛            
المراكز الصحية التصميم، والمستشفيات، والبرامج التعليمية؛ •            
وتؤخذ أعمال الترميم في المباني حساب أو الثار أو •            
التراث المعماري؛            
.الداخلية والتحديث والتصليح - خطط للمباني القائمة •            
ambiental في هذه المشاريع لضمان إعادة تقسيم الفضاء، وإعادة عرض            
الكفاءة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتشطيبات أعلى (الحجر السيراميك             
والطبيعية
- أو معاد) الغلقات الخارجية - "ستائر الجدران"، وارتفاع جودة نجارة            
- مع زجاج النوافذ، وبالنسبة للطلء اللواح الخارجية، والجدران والسقوف كاذبة            
،العزل الحراري والصوت لجميع المجالت التي تتطلب هذا النوع من العلج            
في الماكن المغلقة والسباكة / الكهربائية / الحرارية (بما في ذلك الهواء) - تحويل             
الفضاء
رفع مستوى / استبدال في المجموع) لتلبية الحتياجات الجديدة، والمن)            
:المقر الرئيسي - مع منشآت أمنية خاصة، والثاث والتصميم الداخلي            
.تصميم والمشورة الفنية            
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في المناطق الحضرية  ،(PUD) مشاريع لمزيد من التفاصيل في المناطق الحضرية            
،(PUZ) لمشاريع المنطقة
شهادة للتخطيط العمراني، وتصاريح البناء، والوثائق التقنية             
.المتطلبات، قدمت شهادة من التمدن             
المناظر الطبيعية المشاريع •           
بناء الطرق والجسور؛ •           

قسم المنشآت المقاومة لل           
المنشآت المدنية والصناعية           

النشطة الرئيسية           
:وتتألف الدائرة من المتخصصين والمهندسين في مختلف المجالت           
     
الخبرة التقنية لتقوية المباني القائمة والقائمة •           
منها أن يكون الحديث / ممتدة أفقيا أو عموديا، أفقيا و           
عمودي التخطيط (مع وجود ضمانة عندما النهيارات الرضية): تصميم و           
:المشورة الفنية والوثائق الفنية           
أعمال الخرسانة مسبقة الجهاد؛ •           
سحب المنشآت الخرسانية القسم غلف منزلقة و •           
متغير المقطع العرضي؛           
           • Caissons أطلقت؛
توطيد بواسطة عملية كيميائية - المراسي الكيميائية •           
حقن الراتنج الكراك -
الصفائح المعدنية، وحقن الراتنج -
،تسرب المياه من الخزانات الخرسانية والعناصر الهيكلية (أغشية •           
.(الرضيات، الخ           
تحقيق الستقرار من الراضي عن طريق: - حقن •           
- قضبان حفر                                                    
7سابقة الجهاد الحبال  - Ф4
الهياكل يسانس (المباني والفيلت والمباني المكتبية والثقافية ورجال العمال •           
المراكز، وما إلى ذلك)؛           
• الهياكل المعدنية           
الهياكل المختلطة •           
الجاهزة العناصر الهيكلية؛ •           
الطرق والجسور؛ •           
العمال الهيدروليكية - القناطر وتوصيل المياه، السدود الترابية •           
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الصحية والكهربائية والحرارة)       قسم المعدات 
المنشآت المدنية والصناعية

النشطة الرئيسية
:وتتألف الدائرة من المتخصصين والمهندسين في مجالت مختلفة
        
المنشآت الكهربائية •        
عال الجاري التركيبات الكهربائية .1         
:انخفاض التركيبات الكهربائية الجهد .2         
I - الصوت شبكات البيانات

الكشف والنذار من الحريق-  ثانيا 
كشف والتحذير من محاولت السطو-  ثالثا 

أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة-  رابعا 
نظام الصوت والعلقات العامة-  خامسا 

حماية ضد الصدمات الكهربائية( .3          (المعدات الكهربائية ضد الجهد عرضي 
ضد البرق( .4          (حماية المنشآت الجوية ضد الجهد 
اللواح الشمسية( .5          (التركيبات الكهربائية مصادر غير تقليدية 

منشآت الحرارية •        
:التدفئة المنشآت .1        
I -  - ( :مع وكيل الحرارية أ التدفئة المحلي

الطاقة الكهربائية) -  ب
 - ( : مع وكيل الحرارية-  أ نظام التدفئة ثانيا 
الطاقة الكهربائية) -  ب
 - ( مع وكيل الحرارية-  توفير المياه الساخنة أ ثالثا 
الطاقة الكهربائية) -  ب

)  - اللواح الشمسية والطاقة الحرارية -  مع المصادر غير التقليدية  منشآت التدفئة  رابعا 
الرضية
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:تهوية المنشآت .2       
           
  I - التهوية من المساحات مع تراكم
الملوثات                                         

تركيب تهوية مع المناطق القابلة للنفجار-  ثانيا 
تهوية الدخان-  ثالثا 

:منشآت تكييف .3      
              I - منشآت التبريد
                       II - معدات التدفئة والتبريد
تكييف هواء مع كمية الهواء النقي-              ثالثا 
            ) المستشفيات-  أنظمة تكييف وتوفير المناخ المحلي  رابعا  ،
(مرافق مع المناخ المحلي للرقابة                          
             V - )مياه الجوفية، واللواح الشمسية (أنظمة تكييف مع وكلء غير تقليدية 

• تم=د=يد=ات صحي=ة=       
(ومحطات الضخ والبار hydrophores) منش==آت امد=ادات الم=ي=اه في= الهندس===ة الم=د=ني=ة= .1        
(ومحطات الضخ والبار hydrophores) منش==آت امد=ادات الم=ي=اه من المباني== الصن=اعي=ة= .2        
:مع معدات لطفاء الحرائق وكيل .3        
الرشاشات، الناقع، محطات ضخ المياه النار-  - المياه 
غاز خامل -
الوكسجين والنيتروجين، وغيرها( .4         (منشآت لسوائل الصرف الصحي 
الصرف الصحي( .5         (منشآت للتخلص من المياه العادمة 
I - الصرف الصحي الداخلية شبكة
II - الصرف الصحي الخارج شبكة

محطات الضخ-  ثالثا 
معالجة المياه العادمة-  رابعا 

في التصميم باستخدام أحدث برامج الكمبيوتر لتغيير الحجم، المقاطع موصل، أقسام         
.القناة، برامج للضاءة، ومناطق الحماية من الصواعق
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من خلل عملها، وحلت وزارة ويمكن أن تحل على حد سواء  
،مشاريع مشتركة، والمنازل المشتركة والفردية، والمدارس   
رياض الطفال والجامعات، ويعمل معقدة مثل مجموعات من   
المباني مع القاعات، والمستشفيات، واستوديوهات التلفزيون والكمبيوتر   
.مراكز، الخ   

المعدات والتجهيزات والمعدات التقنية     

:حددت وسائل    
 وحدة) / 40 وحدات) / كمبيوتر محمول (4 وحدة) / الخادم (200أجهزة الكمبيوتر (    

16بلزما (
    ) طابعات متعددة الوظائف ) /   وحدات) / كانون8 وحدة) / راسمة (30وحدة
 4 وحدة) / آلت اليداع (15 وحدة) / الماسح الضوئي (20آلت تصوير مستندات (    
/ (وحدات
 وحدات) / كاميرا رقمية8 وحدات) / هاتف / فاكس (4المتداول اللت (    
    (5 ) كاميرا ) /   14 وحدة) / كاميرا (10 وحدة) / محطة المجموع (المسح) (1وحدات
(وحدة
    ) الميكروباصات :  14) / سيارات (4وسائل متحرك )

الرخصة(     (برامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر 

200 كلمة، اكسل) / بيتدفندر (200) / مايكروسوفت أوفيس (200النوافذ (     )
    / SoftContasim / ) المحاسبة المالية -  4القصة  ) / Doclib (6) / برنامج BricsCad
3) / 12)، أركيكاد (20 (2000أوتوكاد  / (140)     D ) كوريل10ستوديو ماكس ،(
    (4) / Windev (3) /  10) / روبوت لللفية (2 (2000دلتا لعام ) / SAP 90 (5) /
4) / مصفوفة كونستركت (3سوفتك (     ) / PFRAME (2) / SFRAME (2) / INFRA
    (2) / EFO (3) / ) بريمافيرا -  )، ومايكروسوفت4البرمجيات مدير المشروع 
1) / القنصل (أجنبي برنامج تبادل) (4مشروع (     ).
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خطة التنمية القليمية

:خطة التنمية القليمية للستشارات في برنامج يهدف إلى تغطية ما يلي وهياكل

الدعم من أجل التنمية المستدامة لدعم المدن.  أ

أقطاب نمو رئيسية تدرس-   التنمية المستدامة للمدن 
والقليمية للتنمية الحضرية المتكاملة  التي نفذت
،من خلل مشاريع فردية لعادة تأهيل البنية التحتية الحضرية
بما في ذلك النقل الحضري بيئة العمل والتنمية الجتماعية
.إعادة تأهيل البنية التحتية، بما في ذلك المنازل الجتماعي والخدمات الجتماعية
        
:هذا المر إلى الذهن

إعادة تأهيل البنية التحتية الحضرية وتحسين الخدمات في المناطق الحضرية -  
النقل والبنية التحتية العامة في المناطق الحضرية و( بما في ذلك النقل الحضري 

 ( والمحلية( اليونسكو تنقل السكان، التراث العالمي وطني  ).
.التنمية المستدامة العمال -  
.،إعادة تأهيل البنية التحتية الجتماعية -  

تحسين البنية التحتية للنقل المحلي والقليمي.  اثنان

إعادة تأهيل وتحديث شبكة الطرق الهداف القليمية، والشوارع
إعادة تأهيل الطرق مع عصابة إقليمية هامة/  المناطق الحضرية والبناء 

حالة الطرق، مع دور مهم في اقتصاد المناطق، كما هو
.شرط مسبق للتنمية وأكثر المناطق النائية المناطق داخل المناطق
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والهدف هو تحسين إمكانية الوصول والتنقل من إقليمي 
الناس والسلع والخدمات من أجل حفز التنمية القتصادية المستدامة 
.التنمية  
وسيساهم هذا الستثمار في البنية التحتية للنقل ميزة التنقل من 
،الناس والبضائع، وخفض تكاليف النقل والبضائع والركاب 
تحسين الوصول إلى السواق القليمية، وزيادة كفاءة 
النشطة القتصادية، توفير الطاقة والوقت، وتهيئة الظروف لل 
.توسيع التجارة والستثمار النتاجي الفتراضي           
هل وسائل مواصلت أفضل كما سهلت التعاون بين القاليم وويل          
تسهم إسهاما كبيرا في زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات و           
تنقل اليد العاملة، وبالتالي فإن أسرع تنمية البلد باعتباره           
.بل وأيضا فردية المناطق ،           
          
.ثلثة. تحسين البنية التحتية الجتماعية          
 
:وينبغي في هذا الهيكل يأخذ في العتبار           

إعادة التأهيل والتحديث وبناء وتجهيز .3.1           
الخدمات الصحية           

الهدف هو تحسين نوعية البنية الساسية للرعاية الصحية والقليمية                
تقسيم - تلك متوازنة إقليميا في جميع أنحاء البلد، لضمان المساواة في           
.المواطنين من الحصول على الخدمات الصحية          
هذه هي الغاية وتحسين الصحة للسكان و           
ضمان مستوى عال من حماية صحة النسان من خلل تنفيذ           
التدابير الرامية إلى تحويل الهياكل القائمة المتصلة           
الصحة العامة المناسبة على مفاهيم وأساليب جديدة           
.على الصعيد الدولي           
الرؤية التي تقوم عليها هذه الهدف هو الحصول على وإدامة وتعزيز جيد               
البدنية الصحة والتنمية العقلية والجتماعية للسكان، وإلى           
.ضمان مستوى عال من المساواة في الحصول على الصحة العامة           

:وهذا يأخذ في العتبار ما يلي            
تحويل المجتمع الحالي، في الشركة أكثر أمانا وصحة -            
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تقدم كل مجموعة فرعية من السكان كل فرد ومستوى عال من الحماية الصحية، 
.وتكافؤ الفرص للوصول إلى الخدمات الصحية
تصنيف الصحية الموجهة للوقاية من المراض للناس ان تكون قادرة على
توفير الخدمات اللزمة لصيانة والحصول على صحة أفضل، لتكون قادرة على الرد 
السريع بسرعة وفورا التهديدات والتحديات التي تواجه الرعاية الصحية وتوفير 
،المعلومات وصناع القرار تاريخ اللزمة لتخاذ القرارات الستراتيجية
من قبل الفرد والمجتمع الوعي حول الدوار والمسؤوليات لديهم، وتغيير السلوك 
الفردي من حيث الوقاية الولية، والمرض والثانوي والعالي، ومشاركتها في عملية 
.اتخاذ القرار
 
إعادة تأهيل / التحديث / البناء / تطوير وتجهيز الخدمات  .3.2
الجتماعية
 
الهدف هو تحسين نوعية البنية الساسية من خلل تقديم الدعم للخدمات  
الجتماعية بطريقة متوازنة في جميع أنحاء البلد، لضمان تكافؤ فرص وصول 
.المواطنين إلى الخدمات سوتشا
ومن المتوخى من إطار مؤسسي متماسك ومبادئ توجيهية من أجل إنشاء نظام 
موحد وشامل للخدمات الجتماعية، قادرة على ضمان الندماج الجتماعي لجميع 
.الفئات المعرضة للخطر وتسهم في تحسين نوعية الحياة الشخصية
:تنفيذ هذه البنية وشكا من أجل تحقيق نتائج أعط ما يلي
،إنشاء البنية التحتية لدعم نظام عام فعال للخدمات الجتماعية
توفير شبكة وطنية للخدمات الجتماعية موزعة توزيعا عادل، والداء الرفيع، في 
.متناول جميع المستفيدين المحتملين

:المبادئ التوجيهية الرئيسية لتطوير الخدمات الجتماعية
.أ) تحسين التصال والمعلومات عن الحقوق والمزايا للخدمات الجتماعية
سهلت ممارسة الحقوق الجتماعية للجميع الصدق والمواطنين وجودة
أمن المعلومات، وتوفير الخدمات الجتماعية، ورصد لرصد المتثال لحقوق 
المؤسسات؛
توفير الرقابة المالية ونوعية الخدمات الجتماعية التي تقدمها السلطات العامة و / 
.أو المنظمات الخاصة
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ب) تحسين إدارة وتنظيم المنظمة الدولية التي تقدم الخدمات الجتماعية
يجب تكييف ومقدمي الخدمات الجتماعية والعامة والخاصة، لحتياجات 
.المؤسسات
تشغيل الخدمات الجتماعية تكييفها وفقا لتطور لديها احتياجات مختلفة دائما من 
.السكان المعرضين للخطر
مسؤولية جميع الجهات المعنية في تقديم الخدمات الجتماعية في كفاءة أداء 
.النظام بأكمله

ج) المشاركة في جميع المرافق الجتماعية الطراف الفاعلة في تطوير الخدمات 
.الجتماعية
العتراف بدور المنظمات غير الحكومية في مجال الخدمات الجتماعية الستعانة 
.بمصادر خارجية
تشجيع الشراكات بين السلطات العامة والمنظمات غير الحكومية وغيره من 
.الفاعلين في المجتمع المدني
تشجيع مشاركة الناس الذين يعيشون في التعرض للسياسة الجتماعية 
.والخدمات الجتماعية لمنح فعال
يجب على أي خدمة اجتماعية تستجيب لفرد أو جماعة لتغطية الحتياجات   
المتخصصة والدعم، وحلها. وينبغي أن أي خدمة الجتماعية تبدأ من تحليل 
.ملموس من الحاجة الجتماعية
  
تحسين المعدات من القواعد التنفيذية على التدخل في حالت  .3.3
الطوارئ
 
الهدف هو تحسين القدرة على الستجابة الطارئة في حالت في كل منطقة  
من خلل تقليل زمن الستجابة للسعافات الولية والتدخلت في حالت الطوارئ 
.مؤهل

:يجب التنفيذية التدخل في حالت الطوارئ أسس إدارة ما يلي
،تقديم وتنسيق الموارد البشرية والموارد المادية
،تقديم وتنسيق
،تقديم وتنسيق الموارد المالية وغيرها
.الدولة استعادة الحياة الطبيعية
وسوف تكون القواعد التنفيذية النسيج الهيئة العامة نظمت إدارة، وسوف تتألف من 
شبكة من المنظمات المصرح به وهياكل إدارة الطوارئ الحالت، استنادا إلى 
مستويات أو حقول اختصاصهم، البنية التحتية للشبكة والموارد المتاحة للقيام 
.بواجباتها
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:ويمكن تقسيم خدمات الطوارئ على النحو التالي
في حالت الطوارئ الخدمات من الفئة الفنية (في كل منطقة والخدمات العامة 
،(اللمركزية
خدمات الطوارئ الطوعية (كما هو منصوص عليه لمركزية الخدمات القليمية 
.(والدارات العامة القليمية تابعة
إعادة تأهيل / التحديث / البناء / تطوير وتجهيز التعليم  .3.4
الجامعي، جامعة ومرافق التدريب المهني
 
الهدف هو تحسين نوعية البنية الساسية والتعليم، والوقف من المدارس ومراكز 
التدريب والقامة للطلب للستعانة بمصادر خارجية العملية التعليمية في معايير 
.المدرسة الدولية، والنمو السكاني والمشاركة في عملية تعليم الكبار

وضع وتوافر البنية التحتية والوقاف التعليمية تساهم بشكل كبير في تحقيق 
أهداف محددة لضمان الجودة والحصول على التعليم للطفال في المناطق 
 المحرومة، وخصوصا في المناطق الريفية، ولكن أيضا عرضة للتأثر من خلفيات هؤلء
 
 البيئة توطيد العمال في المنطقة .4
 
المستدامة الستثمارات التي تشمل دعم تطوير العمال، ومنطقة والهياكل 
القليمية ذات الهمية، وإعادة تأهيل المواقع غير المستخدمة الصناعية الملوثة 
ويكون جاهزا لنشطة اقتصادية جديدة، ودعم تنمية المشاريع الصغيرة من أجل 
.اقتناء معدات حديثة، وبناء تكنولوجيا المعلومات والفضاء تحديث النتاج

 :ضمن هذا الهيكل، وأخذها في العتبار
 
ودعم العمال التجارية المستدامة هياكل إقليمية ومناطقية .4.1
 
.أنها تتوخى إيجاد / توسيع / تحديث هياكل دعم العمال التجارية
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الهدف هو خلق وتحديث الهياكل القليمية لدعم العمال التجارية والقليمية التي 
.تهدف إلى جذب الستثمار، وتنشيط القتصاد والقليمي والتنمية القليمية
هياكل لدعم العمال التجارية بشكل واضح في هياكل محددة، والتي توفر 
مجموعة من المرافق و / أو مساحة للعمل النتاج والخدمات - والتي تهدف إلى 
.جذب الستثمارات وتنمية أنسجة بشرية محتملة من الموارد ومنطقة مواد
 
إعادة تأهيل المواقع غير المستخدمة الصناعية الملوثة والتحضير  .4.2
لنشطة جديدة
 
لبد من إعادة المواقع الصناعية في الدائرة القتصادية، من خلل التنظيف  
.والمعالجة وإعادة التأهيل، أن تتحول إلى هياكل دعم العمال التجارية
بموضوعية، ونحن التخلي عن التدخلت إعادة التأهيل التي تهدف لجذب 
.الستثمار، وإنعاش القتصاد القليمي والتنمية القليمية
.إعادة تأهيل المواقع الصناعية للعب في النشطة القتصادية والجتماعية  
هذا النشاط هو أكثر الضروري الشارة الى ان موقع يؤثر فقط على الصناعات 
القديمة في المناطق الريفية العقدي للقليم، ولكن تم إنشاء العديد من المناطق 
الصناعية في المناطق الجغرافية مواتية بالنسبة لنا، من حيث وسائل التصال عن 
قرب والمنازل - النتعاش الصناعي من النسجة ليس فقط المجالت البيئية، ولكن 
ميزة هي في وقت واحد لمدة عام جديد فعال كما لديهم استثمارات في البنى 
.التحتية عام إلى تحسين وعدم تجديد تماما
.دعم تنمية المشاريع الصغيرة .4.3 
 
ويتوخى تطوير الطاقات النتاجية والخدمية للمناطق باستخدام (الموارد الطبيعية  
والمواد الخام والموارد البشرية) المحلية. وسيتم تشجيعهم على استخدام 
التكنولوجيات الجديدة، ومعدات تقنية المعلومات، والتي لها دور في زيادة النتاجية 
.والقدرة التنافسية

والهدف هو دعم المؤسسات الصغيرة إعادة الهيكلة والنتعاش القتصادي للمناطق 
في النخفاض، خصوصا في المدن الصغيرة والمتوسطة، لنها قد خلقت فرص عمل 
 .والتكيف مع المرونة اللزمة لتلبية احتياجات اقتصاد السوق الديناميكية
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ويؤخذ تعزيز التنمية السياحية المستدامة وضمن هذا الهيكل في  .5
:العتبار
  
ترميم وتثمين التراث الثقافي المستدامة / تحديث البنية التحتية ذات  .5.1
الصلة
تطوير البنية التحتية للسياحة الثقافية يتطلب حل مشاكل الوصول إلى  
الماكن السياحية (المواقع الثرية والمعالم المعمارية، الخ ...) التي عفا 
عليها الزمن وغير كافية، عدم وجود مواقف للسيارات مجهزة الثقافية 
تشجيع السياحة وهدف النقاط، ل زخارف على نقاط قمة للقلع 
.وتحصينات ، المعالم التاريخية، والمواقع الدينية
السياحة الثقافية هي واحدة من المناطق الرئيسية للسياحة، لديها 
حالت كل من قبل في السواق السياحية التقليدية ومحاريب سوتشا 
أخرى مثل الفنون. وتبين البحوث أن السياح ممارسة السياحة الثقافية 

٪ أطول من السياح 34٪ أكثر في اليوم الواحد، ومدة القامة 38تنفق 
.الذين يمارسون الشكال التقليدية للسياحة
:الهداف هي
الهمية المتزايدة للسياحة والثقافة وعامل من عوامل النمو القتصادي 
ويحفز ذلك في المنطقة، واحترام مبادئ التنمية المستدامة وحماية 
،البيئة
،تمديد الموسم السياحي  
زيادة عدد السياح، والمقومات السياحية من منطقة السوق الثقافية 
 .والقليمية والوطنية والسياحة الدولية
 
إنشاء وتطوير والتحديث من استغلل السياحة من الموارد  .5.2
الطبيعية وجودة الخدمات السياحية
النظر الول هو عبارة عن تطوير السياحة المتخصصة (الفروسية والسياحة،  
وسياحة المغامرات، السياحة التاريخية نصب تذكاري والسياحة، والحج والسياحة، 
:والعمال التجارية، الخ ...) على أساس الموارد الطبيعية والثقافية، وهي
،منتجعات المياه المعدنية -
غابة المنطقة -
... المحميات الطبيعية، الخ -
ومن شأن تنفيذ هذا البرنامج سيؤدي في النهاية إلى تقليل الفوارق بين القاليم 
والفوارق داخل المناطق، بين المناطق الحضرية والريفية، وبين المناطق الحضرية 
والمناطق المتاخمة لها، وبين المناطق داخل مدينة جذابة للمستثمرين وغير 
.جذابة، وكلما كان ذلك أفضل استخدام التآزر القليمي
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خطة متكاملة لنماء المدن                 

  (نموذج مستمر)
 
 عام توصيف عمل منطقة حضرية .1 
 
تحديد المناطق الحضرية وأسباب العمل 1.1
عمل الديموغرافية والجتماعية والمناطق الحضرية بالمقارنة مع مدينة (إن  1.2
(وجد
الخصائص القتصادية (ملمح القتصادية، وسهولة الوصول، الخدمات العامة،  1.3
والتعليم العالي والبحث) في مجال من مجالت العمل في المناطق الحضرية 
(وبالمقارنة مع مدينة (إن وجد
 (ديناميات الستثمار في العمل في المناطق الحضرية على المدينة (إن وجد 1.4 
.الحتياجات المحددة في تطوير إمكانات العمل في المدينة 1.5 
 
 
هذا القسم الول من خطة متكاملة للتنمية الحضرية ويغطيان مراجعة 
المنطقة الحضرية الحالية المحددة للعمل، ويتألف من فحص عام لمكانية 
تطوير هذا المجال من حيث مستوى الديموغرافية الجتماعية 
والقتصادية، من معدات، والتراث، والبيئة، الخ. .. من أجل تحديد المزايا 
والمشاكل والفشل في حد كبير بالتعاون مع الفرص الخارجية والتهديدات 
.البيئية، ووضع استراتيجية وخطة عمل
هل في هذا الجزء استخدام الوثائق الموجودة إعداد: خطط للتخطيط   
القليمي والخطط المكانية المحلية، والبكاء في المناطق الحضرية بشكل 
والتنمية القليمية وبكى من البيانات والمعلومات الحصائية  ،(GUP) عام
أن الهيئات، الشركات المحلية / القليمية خدمات النترنت عبر الهاتف 
النقال والمديريات والمتخصصة من المحافظات عليها. وسوف تشمل 
تحليل مجال العمل في المناطق الحضرية، بما في ذلك  SWOT تحليل
.أجزاء والصيغ كميا
.الحصاءات المستخدمة هي أحدث البيانات المتاحة
وسيتم إيلء اهتمام خاص لتبرير اختيار مجال عمل في المناطق 
.الحضرية، أنها تتزامن مع إقليم الدارية بما في ذلك
 
المنطقة الحضرية عمل استراتيجية التنمية .2
 
أهداف 2.1 
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 استراتيجية لولويات التنمية 2.2
استراتيجية تطوير المدن الستراتيجية مجال عمل يتضمن الهداف والسياسات 
والبرامج والولويات. ويستند الهدف من هذا الجزء من هيكل على مراجعتنا التي 
أجريت في القسم الول من الخطة، في عملية حل المشاكل التي تم تحديدها 
و / أو الفرص التي تم تحديدها في المنطقة المعنية بأعمال / مشاريع تهدف إلى 
.حل هذه / خفض / تحسين مشاكل النسجة أو تحقيق ميزة تنافسية
هذا القسم من الخطة هو نتيجة للعملية التي تشمل التشاور مع الشركاء 
المحليين
خطة العمل.3 
 
عمل خطة قائمة من المشاريع والموازنة التقديرية لتنفيذ خطة متكاملة،  3.1
ومصادر، وتمويل فترة تنفيذ المشروع
خريطة الموقع الحضرية العمل، وموقع المكونات الفردية للخطة 3.2 
تنفيذ خطة متكاملة لدارة المشاريع (وصف الهيكل الداري لضمان تنفيذ  3.3 
الخطة، ووصف العلقات التنفيذية، إن وجدت بين المؤسسات مراقبة التنفيذ، وإعداد 
.(.التقارير، الخ
 

)، 2من خلل أهداف خطة العمل والولويات ووصف كيف في الستراتيجية (جزء 
سوف تتحقق (أو جزئيا) من خلل مجموعة من المشاريع التي تم تحديدها بعناية وتنضج 
بما فيه الكفاية لتنفيذه. هذا القسم من خطة متكاملة هي أهم أداة وحدة المكافحة 
.المتكاملة وخطة التنفيذ
قال: إن خطة العمل تتضمن حزمة من المشاريع التي تؤدي إلى تنفيذ متكامل 

)، ومعالجة الحتياجات المحددة في تحليل 2والهداف المحددة في استراتيجية (الجزء 
). تحديد حزمة تتضمن وصفا لكيفية ارتباطها كل حالة، وضمان الطبيعة المتكاملة 1(جزء 

.للخطة
وستعرض أيضا في هذا المقطع كيفية إدارة خطة متكاملة لضمان تنفيذ الشروط 
الواردة في الخطة والتنسيق لتنفيذ المشروع مع خطة وثائق لتنظيم المحتوى، 
وبرامج استثمار رأس المال والميزانية المتاحة. سيقدم القدرة التشغيلية والفنية 
.والمستفيد من الخطة المالية في مجال التنمية الحضرية المتكاملة والشروط
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نموذج من دليل خطة العمل
 
هيكل الملكية لدعم العمال .1
الشعار،  STI ،بما في ذلك تفاصيل التصال، وتحديد هوية المنظمة التي تدير هيكل
... الخ
(وصف المنظمة التي تدير هياكل دعم العمال (إدارة الشركة
 
:معلومات عن
تاريخ الشركة في المجتمع - 
استراتيجية الشركة في إدارة (إدارة)، وعمل هيكل الدعم لضمان التشغيل  - 
المثل بالتعاون مع هيكل تخطيط وخدمات محددة المستأجر
والرؤية والرسالة والهداف في الوقت القصير والمتوسط   والطويل - 
الشراكة الستراتيجية، إذا حالة - 
وتحديد المخاطر الناشئة في هيكل إدارة العمال وآلية إدارة المخاطر التي تصف - 
تشارك إدارة الموارد البشرية في دعم هيكل العمال، بما في ذلك مجالت الخبرة - 
والمهارات والنشطة والمسؤوليات داخل المنظمة، بالشتراك مع بنية محددة من 
خدمات دعم العمال التجارية
ذات الصلة بالجوانب الخرى من المستأجرين هيكل الذي يمكن أن يثبت / دعم  - 
.القدرة على إدارة وضمان حسن سير هيكل دعم العمال التجارية
 
:عرض هيكل دعم العمال التجارية لدعم العمال
نوع هيكل، ونوع من النشطة التي تجري / ستجرى داخل الهيكل، بالمقارنة مع  - 
قدرة استضافة والمرافق، والمستأجر خصائص الشركات (على سبيل المثال، 
.(والصناعات، وحجم
الوصول إلى الهيكل مع أنواع مختلفة من النقل (الطرق والسكك الحديدية  - 
(والمياه
ضمن الخدمات وصف هيكل: الخدمات الساسية (مثل تأجير لنشاط النتاج /  - 
الخدمات للشركات المستأجر، والوصول إلى المرافق) والخدمات المتخصصة (مثل 
(الستشارات التجارية والقانونية والمحاسبية
شركات المستأجر وسائل الراحة والقوة تسليط الضوء عليها - 
وصف هيكل من خدمات دعم العمال التجارية - 
تسليط الضوء على بعض الصفات / المزايا على الشركات المنافسة (مثل السعر  - 
(والجودة، وميزات جديدة
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القضايا الخرى ذات الصلة - 
 
 تحليل السوق
:وسوف تنظر في تقديم ما يلي
الزبائن السوق المستهدفة القائمة والمحتملة -
تحليل وتوقعات الطلب على مرافق النتاج / الخدمات في العمال التجارية هياكل  - 
الدعم في مجال
(المنافسة في السوق (نقاط القوة ونقاط ضعف المنافسة - 
 
استراتيجية التسويق وهيكل العمالة وصف استراتيجية لدعم تقديم الخدمات 
.(التجارية في السوق (أو صيانة / تحسين / التوسع، حيث الخدمات الموجودة
 
هنا سوف نسلط الضوء على استراتيجية التسويق لتعزيز الخدمات وفرص العمل 
:(الشعب) الذي عمل هيكل الدعم وكيفية تنفيذها من أجل ضمان إشغال لتعيين
إعادة النظر في مجموعة من الخدمات التي تقدمها (أساس، على سبيل  - 
المثال، والوصول إلى المرافق العامة - ومحددة - على سبيل المثال الستشارات 
الدارية، والمحاسبة)، اعتمادا على بنية معينة
سياسة لتعزيز هياكل الدعم وتسعير الخدمات - 
طريقة التسعير  
العملء المحتملين تحديد اعتمادا على بنية محددة ومجموعة من الخدمات التي  - 
.تقدمها
ويمكن الشارة إليها (أو تعلق على خطة العمل) وثائق تثبت التزامها العمل 
--- (تخزين) هيكل (على سبيل المثال، قبل
.(سهولة -
 
التحليل المالي
 تكلفة التوقعات المستندة إلى حساب اليرادات للنفقات - 
(ورقة السقاط (أول تحليل عام الشهرية والسنوية لسنوات أخرى من تحليل - 
توقعات الربح والخسارة - 
(توقعات التدفقات النقدية (التدفق النقدي - 
(خطة ومصادر تمويل الستثمار (أثناء وبعد تنفيذ المشروع منحة - 
 سنوات من انتهاء المنحة المالية سعر الخصم 10المالية أفق التحليل: بعد  - 

5المستخدم:  ٪.
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المرفقات وغيرها من الوثائق
.تعتبر وثائق أخرى ذات صلة، أو دعم بعض جوانب خطة عملك
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دراسة الجدوى
(نموذج مستحسن

دراسة الجدوى هي الوثائق التي تظهر التقنية الرئيسية الخصائص 
القتصادية للستثمار، والتي تضمن الستخدام الرشيد والفعال

من رأس المال والنفقات المادية بطريقة تلبي القتصادية والجتماعية 
.متطلبات
 
كتب الطراف

General Information

اسم الستثمار .1
.2إعداد

3 التصريح العتمادات . 
التعاقد مع السلطة.4

.5 موقع (المنطقة، المحافظة، المدينة)
. (موضوع 6 والفكرة، ونظرت في الساس على ضرورة وفرصة للموافقة على دراسة جدوى

تصميم، والحتياجات مبرر والفرص، وتطوير البنية التحتية العامة القليمية). وصف للستثمار 
7(وصف عام، والوضع الحالي، توقع .)

التفاصيل الفنية للستثمار

. بيانات عامة (منطقة وموقع، والوضع القانوني للراضي المحتلة ليكون، والخصائص 1
الجيوفيزيائية للرض - مسح الجيوتقنية والدراسات الطبوغرافية، وبيانات المناخ، والبيانات 
(السيزمية
الوضع الحالي للمرافق وتحليله .2
أهداف دراسة الجدوى / الولويات (والتي ستناقش القضايا ذات الولوية،  .3
(وأهداف دراسة الجدوى
تحليل واختيار البدائل المثلى .4
ويتم اختيار الفرضيات والبدائل تقييم تعتمد على التحليل متعدد المعايير  .5
المثلى (الجوانب ذات الصلة من المعايير التقنية والبيئية والقتصادية، 
(والمخاطر القانونية
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مدة المشروع ومراحل رئيسية

التكلفة المقدرة للستثمار

قدرت العامة للستثمار:
. التقدير العام1

تقديرات وجوه .2
التقييمات التي على أساسها يتم إعداد التقديرات على الكائن .3
أسعار الوحدات القائمة الناتجة من رسم القياسات على التقييمات التي رسمت  .4
فئات المصنفات

التحليل المالي

. رأس المال الستثماري1
التعاقد مع استراتيجية .2
الفتراضات في تقييم البدائل (السيناريوهات) (افتراضات على مختلف المستويات،  .3
(والفتراضات على التحليل المالي والتحليل القتصادي
(اتهامات تطور المفترضة (إن وجد .4
يفترض تطور تكاليف التشغيل (الخدمات القائمة، والموظفين، والطاقة، وعملية  .5
(جديدة للستثمار والصيانة الروتينية والصلحات
دخل تطور المفترضة (إن وجد) .6

.7 تحليل التكاليف والمنافع
أ) التحليل المالي (النموذج المالي، والتوقعات المالية، والستدامة
(المشروع

ب) التحليل القتصادي (المنهجية، والتكاليف والفوائد أسعار تعديل للضريبة، و "الظل" 
(التكاليف القتصادية وتحليل المنافع و
،ج) تصحيحات: العوامل الخارجية، والضرائب أسعار المحاسبة
(تحليل المخاطر (المخاطر التي اتخذت: التقنية والمالية والمؤسسية والقانونية .8
تحليل الحساسية .9
(المؤشرات النوعية (المنافع الجتماعية والقتصادية المتوقعة، والثر المضاعف .10
(المؤشرات الكمية (مؤشرات البنية التحتية المادية، والمؤشرات القتصادية .11
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تمويل الستثمار

من إجمالي الستثمارات:
. سداد المبالغ من المفوضية الوروبية والموازنة العامة للدولة؛1

القروض؛ .2
.ميزانية المحلية .3

تقديرات العمالة عن طريق الستثمار

عدد فرص العمل أثناء التنفيذ
عدد فرص العمل التي تم إنشاؤها في مرحلة التشغيل
الموافقات والتصاريح الصادرة من قبل الهيئات المختصة والقوانين المعمول بها بشأن ما 
:يلي
الرئيسية الرأي الئتمان على ضرورة وفرصة للستثمار؛ .1
آراء حول خدمات المرافق (الحرارة والكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي والتصالت  .2
.(السلكية واللسلكية وما إلى ذلك
اتفاقات وتصاريح لحماية البيئة والمياه؛ .3
.غيرها من مشورة الخبراء على النحو الذي تحدده النصوص القانونية .4
أجزاء من التصميم

1:500-1:5.000) الخطة العامة (1:5.000-1:25.000.موقع في خطة (5 )
 

S.C. SPIRI COM S.R.L.
Certificat ISO 9001 ; 14001 ; 18001
J 40/25308/1992; C.U.I. : R2632267

                                                                             CSSV: 200.000 RON
Cont: RO10RNCB0082044166610001(BCR Unirea)

www.spiricom.ro

                                                                              
                 

S.C. SPIRI COM S.R.L.
Certificat ISO 9001 ; 14001 ; 18001
J 40/25308/1992; C.U.I. : R2632267

                                                                             CSSV: 200.000 RON
Cont: RO10RNCB0082044166610001(BCR Unirea)

www.spiricom.ro

                                                                              
                 

BUCURESTI:  str Anastasie Panu , nr 3, bl A3, sc. 3, ap 65, sector 3,     IASI :                str. Mitropolit Varlaam Nr. 1
                              tel/fax 021/ 326.51.17 ,  021/ 326.32.84;                                                       tel/fax 0232/ 277 709 , 0232/277.708 
                              E- mail: officespiri@gmail.com                                                       E- mail: spiricomis@gmail.com                             
                             

CLUJ-NAPOCA: P-ta Cipariu, Nr. 11, Bl. 1, Sc. 2, et. 1, ap. 11               TIMISOARA: str. Horea nr. 98,                               
                                   tel/fax:0264450583 / 0264450585;                                                            tel/fax:0256/474.130 ;  0256/474.132;
                                   E-mail: spiricluj@gmail.com                                    E- mail: spiricom.tm@gmail.com                           
                               

mailto:officespiri@gmail.com
mailto:spiricomis@gmail.com
mailto:spiricluj@gmail.com
mailto:spiricom8040_tm@yahoo.com


BUCURESTI:  str Anastasie Panu , nr 3, bl A3, sc. 3, ap 65, sector 3,     IASI :                str. Mitropolit Varlaam Nr. 1
                              tel/fax 021/ 326.51.17 ,  021/ 326.32.84;                                                       tel/fax 0232/ 277 709 , 0232/277.708 
                              E- mail: officespiri@gmail.com                                                       E- mail: spiricomis@gmail.com                             
                             

CLUJ-NAPOCA: P-ta Cipariu, Nr. 11, Bl. 1, Sc. 2, et. 1, ap. 11               TIMISOARA: str. Horea nr. 98,                               
                                   tel/fax:0264450583 / 0264450585;                                                            tel/fax:0256/474.130 ;  0256/474.132;
                                   E-mail: spiricluj@gmail.com                                    E- mail: spiricom.tm@gmail.com                           
                               

S.C. SPIRI COM S.R.L.
Certificat ISO 9001 ; 14001 ; 18001
J 40/25308/1992; C.U.I. : R2632267

                                                                             CSSV: 200.000 RON
Cont: RO10RNCB0082044166610001(BCR Unirea)

www.spiricom.ro

                                                                              
مشروع فني إطار المحتوى                 

كتب الطراف
 

 الوصف العام للعمل .1 
 
.عناصر عامة  1.1
العناصر التقنية العامة التحقق منها، وأيد ووافق وفقا لقوانين مكتوبة وضعت الوثائق  
.التي يتعين كسكوتيد في الممارسه
يجب صياغة مشروع فني واضح، ويقدم معلومات كاملة حتى يتسنى للسلطة 
المتعاقدة يمكن الحصول على بيانات شاملة الفنية والقتصادية للعمل في المستقبل 
.التي من شأنها تلبية التقنية، وميزات اقتصادية وتكنولوجية
من الضروري أيضا أن المشروع التقنية ينبغي أن تكون كاملة واضحة بما فيه الكفاية في 
تفاصيل التنفيذ وفقا للمواد وتنفيذ التكنولوجيا المقترحة للتنفيذ، ولكن مع اللتزام 
الصارم لمتطلبات التصميم التقني، دون الحاجة إلى كميات واسعة من العمل، ودون 
.تجاوز تكلفة العمال التي تم وضعها لمراحل التنفيذ
 
وصف العمل.1.2
:في وصف العمل الفني لهذا المشروع الذي سوف أشير إلى العناصر التالية 
،الموقع ·
،علم الطوبوغرافيا ·
،المناخ، والظواهر الطبيعية في منطقة محددة ·
،الجيولوجيا، والزلزالية ·
،عرض مشروع الكتب والكتيبات والفصول ·
.منظمة من موقع، وصف مختصر، هدم، النحرافات الشبكات، الخ ·
،طرق الوصول المؤقتة ·
،مصادر المياه · والكهرباء والغاز والهاتف، وما إلى ذلك. وتنظيم وموقع النهائية
.طرق الوصول، وسائل التصال، الخ ·
.برنامج لتنفيذ العمال، والجداول الزمنية، برنامج استقبال ·
.رسم الشغال ·
،حماية العمال التي تم تنفيذها وأهل وسهل والمواد في الموقع .
.العمل القياس ·
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،.مختبرات المقاول (العلى) والختبارات التي وقعت في مهمة·
.تنظيف موقع العمل ·
،صحي الخدمات ·
،العلقات بين المقاول (العارض)، مستشار، مع المستثمر القانونية ·
.التقارير الفنية مع التخصصات ·
 
المواصفات المتقدمة في تخصصات .2
المواصفات المتقدمة في التخصصات وكتابة المواصفات الفنية الواردة في الخطة وتقديم 
.معلومات تماما مع المواصفات والمتطلبات
ويتم تجميع هذه المواصفات من قبل المصمم على المخططات التي أنجزت بالفعل، 
.وتقام عادة في النشرات منفصلة عن التخصصات
 
دور والغرض من مواصفات .2.1
ويمثل تنفيذ والتي ستكون هدفا للستحواذ، والخطة هي عرض الرسوم البيانية وله  ·
.ما يبرره على حساب تحجيم العناصر المكونة
لوحات، والحوسبة وحدات من مواصفات متكاملن. تلحظ المدرجة في خطة قصيرة  ·
.وعامة، واستهداف واضح خاصة في الرسومات
يحتوي على أداء العمل، واصفا الحلول التقنية والتكنولوجية تستخدم لتأمين متطلبات  ·
.جودة الداء
تفصيل هذه الملحظات، وتشمل الخصائص والصفات من الختبارات والمواد والعينات  ·
من جودة عملهم، وكيفية القيام بهذه الختبارات، والمتحانات للتنفيذ وتركيب والمظهر 
.النهائي
جنبا إلى جنب مع لوحات، ينبغي تصميم بناء على كمياتها التي تحددها والمصنفات  ·
 وتكاليف المعدات واليد العاملة والمعدات اللزمة لتنفيذها. وتستند تنميتها على حساب
breviar والرسومات من قبل المهندسين لكل فئة من فئات العمل.
عرض لتكون شاملة، واضحة، ويحتوي على تفاصيل واضحة للخطة، وتحديد نوعية  ·
المواد مع الشارة إلى المعايير، وتحديد صنعة، والمعايير والمتطلبات الفنية المعمول 
.بها
تحديد المسؤولية عن نوعية المواد، واختبار العمل والمسؤوليات، إلى أن يتم التحقق  ·
.واختبارها
.وتجدر الشارة أي غموض في تنفيذ العمال في المواصفات ·
.ل يجب أن تكون تقييدية
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وينبغي بذل كتابتها يجب أن تكون موجزة ومنهجية والتعبير مع الحد الدنى من   ·                 

.الكلمات
.توفير مراقبة أداء كل الوقت للعمل ·
توفير التدابير والجراءات، إلى تفكيك وهدم (بما في ذلك إعادة إدماجهم في البيئة  ·
 .الطبيعية من النفايات)، وبعد انقضاء نشاط
 
أنواع وأشكال المواصفات.2.2
:وفقا لجهة المواصفات هي
،المواصفات لتنفيذ العمال ·
مواصفات وحفلت الستقبال اختبار والتحقق واختبار وتشغيل، في حين أن مراقبة  ·
،سلوك البناء ومضمون البناء كتاب فني
.مواصفات للملبس الموردين والمعدات والمواد المتنوعة ·
:اعتمادا على المنطقة التي تغطيها المواصفات هي
المواصفات العامة المتعلقة الشغال الجارية في قطاع البناء والتي تغطي معظم  ·
الفئات من العمال، فإنها يمكن أن تنظم إلى فئات، والفصول من العمال، يمكن أن 
،تصبح متكررة ويمكن وضعها في ذاكرة الكمبيوتر
مواصفات خاصة تتعلق بمهام محددة، ويتم تطويرها بشكل مستقل ·
 
.محتوى المواصفات .2.3
لن كل بناء قطعة لديه مواصفات محددة لها، وضعت لكل قطعة، وذلك باستخدام حيثما 
كان ذلك ممكنا، أجزاء وأبواب وفصول إلخ.، التي سبق وضعها واختبارها وتكييفها مع 
.الظروف الجديدة العمل التقني وجعلت اتفاق مع المتطلبات التقنية في النشاط
:وينبغي أن محتويات الفصل العمال في مواصفات ما يلي
.حساب تحجيم ملخص لعناصر البناء والمنشآت ·
.لوحات و ترشيح التي تعملها الحكومة ·
الفيزيائية والكيميائية والجودة، والتحمل، والختبارات، وما إلى ذلك. المكونات المادية  ·
.للعمل، مشيرا الى المعايير
.وصف مرحلة الحجم والشكل والتصميم والتنفيذ، من أجل تنفيذ العمل ·
،اختبار والتحقق من العمل ·
القواعد والمعايير والوصفات الطبية التي يجب مراعاتها في غيرها من المواد والمعدات  ·
،والملبس، والبناء، والتجمع، واختبار والتحقق منها
ظروف استقبال، والقياسات، والمظهر، واللون، وما إلى ذلك التسامح ·
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قوائم كميات من العمل .3

:وهذا الفصل تشمل جميع العناصر اللزمة لتحديد قيمة ومدة الشغال، وهما
.الجسام مركزة، والشياء ·
.الموضوعات مركزة العمل، والكائنات ·
قوائم تحتوي على كميات من أعمال الفصل يعمل الفئات ذات الصلة من أعمال، واصفا  ·
بالتفصيل شامل لها
قوائم تحتوي على كميات من اللت والمعدات، بما في ذلك المعدات (عند القتضاء)  ·
.المواصفات الفنية
المخطط العام للنجاز العمل .4
 
رسم أجزاء من المشروع
هي وثائق الفنية التي يتم تجميعها على أساس أجزاء مكتوبة من المشروع، 
:وعادة ما تتألف من
 
 :خطط عامة.1
.planimetryالمكانية خطط المسح المستويات و ·
،الخطط الرئيسية الطوبوغرافية ·
خطط لموقع المشروع، وملمح الجيوتقنية، بما في ذلك كتابة هذه الشروط والتوصيات  ·
.على أرض الواقع وأساس العمل
خطط الموقع الرئيسي للجسام، بما في ذلك خلف، مكان بعيد، والتوجيه، محاور  ·
وأسعار الرصفة، ومعدلت  ،planimetry + / 0.00 المنسقة للكائنات المسح وأسهم
.التوظيف، وإلى مسافات الطرق الرئيسية، والممرات، والمنصات، وما إلى ذلك
خطط كبيرة على تطوير الرأسي للرض، بما في ذلك تسجيل هذه الكميات من أعمال  ·
الحفر والتنقيب، وملء، والودائع التربة والراضي حجم النقل (الفائض والعجز)، والعمل 
على الغطاء الخضر وتفاصيل من آلت ومعدات عمل الضافات وغيرها من البيانات و 
،التقنية وأهل وسهل والعناصر التكنولوجية
الخطط الرئيسية للبناء تحت الرض -. المواقع، المقاطع، وملمح الطولية، والحجام،  ·
خلف، صب الخرسانة والمناطق حديد التسليح والخرسانة علمة مقطعية، والعزل 
،والحماية للماء، وحماية التربة ضد العدوانية، والتآكل، الخ
.موقعية خطط الجزاء الثابتة والمتنقلة لوحة ·
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اسكتشات من الكائنات .2
من المستحسن أن كل كائن يجب أن يكون لها تحت الرض أو فوقها أو رقم رمز واسم 
.ويتم ترتيب لوحات في الحجم المناسب، بشكل مستقل لكل كائن
في حالة هذا المشروع هو كبير، لوحات التي سيتم تنظيمها في مجلدات و / أو كتيبات 
.لكل تخصص فصل
 الهندسة المعمارية .3
وسوف تتضمن الرسوم المعمارية لكل كائن، بما في ذلك الخطوط والبعاد والتحمل، بما 
:في ذلك
،وضع خطة فردية ·
المخططات المعمارية من مستويات تحت الرض وما فوقها، والمدرجات، السقوف، وما  ·
إلى ذلك.، أيضا بما في ذلك الحصص، وحجم، السطحية، والعمال التكنولوجية مع 
.تفاصيل المواد، وما إلى ذلك الملبس
القسام والواجهات والتفاصيل المهمة، وما إلى ذلك مدرجة ·
،ألواح سابقة التجهيز، والملبس ·
.لوحات والداخلية، واللواح الخارجية ·
وسوف تشمل المعروضات البدلت، وحجم، وبعد المسافة، وظائف، والمناطق، وتحديد 
.التشطيبات وجميع الصفات وما إلى ذلك
 
هيكل.4
:ينبغي أن تشمل الواح التزلج على الماء في تكوين هيكلية والتنفيذ، ولكل كائن، وهما
.خطط البنية التحتية · والمقاطع النموذجية المدرجة
.خطط البنية الفوقية وأقسام نموذجية نقلت ·
وصف حلول بناءة، واصفا النظام من تنفيذ والتكنولوجيا التجمع، وتقديم المشورة من  ·
.النقل والتخزين والمناولة والتثبيت، والتي سوف تشمل لوحات رئيسية
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المنشآت .5
وسوف تشمل الواح التزلج على الماء الرئيسي لتنفيذ كل التسهيلت كائن، بما في 
:ذلك، ومعدلت التحمل، والبعاد، وما إلى ذلك، وهي
.الخطط الرئيسية للموقع من المعدات ·
.تسهيلت للمشاريع الرئيسية ·
.القسام، وجهات النظر، وتفاصيل الرئيسية ·
وسوف تشمل المعروضات البدلت، وحجم ونوعية المواد والشيكات والدلة اللزمة 
.العزل الحراري والضجيج والحماية من التآكل، والمعالم الرئيسية لهذا المصنع
 
الميزات والتسهيلت التقنية .6
وسوف تشمل خطط الجمعية التكنولوجيا والرئيسية، والمقاطع، وجهات النظر، 
:وتفاصيل، بما في ذلك معدلت والبعاد والتحمل، وتفاصيل التركيب وغيرها، وهي
،· رسومات الجمعية
مخططات تدفق · من التقدم التكنولوجي؛
مخططات الحركية، مما يدل على المعالم الرئيسية؛ ·
خطط للهيدروليكية، والهوائية والكهربائية والتشغيل اللي، وشبكات التصالت والوقود  ·
،والمياه، والضاءة، وما إلى ذلك.، من المنشآت التكنولوجية
خطط الجمعية، والهندسة، وأبعاد المكان، والخدمات، والمهام وغيرها، بما في ذلك  ·
.مشاريع التكنولوجية للجمعية
الحسابات الهندسية، والهندسة، والتركيب، بما في  ،nomogrameleرسم تخطيطي ل ·
،ذلك المواد اللزمة الرسم التكليف والتشغيل
قوائم اللت والمعدات التي تشكل الخطط التكنولوجية، بما في ذلك معايير وخصائص  ·
.الداء
 
ملمح والثاث، وجرد المنزلية، والحماية من الحرائق، والسلمة، وما إلى .7
:.ذلك
موقع وتركيب الخطط، بما في ذلك أبعادها، ومعدلت والفروع، وجهات النظر، والصور،   ·
.وما إلى ذلك المرافق
.قوائم من وسائل الراحة، بما في ذلك معايير وخصائص الداء ·
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ادارة المشروع                                       

 من اللف إلى الياء، من السطر الول تعادل في حين النتهاء من المشروع وانجازه، بما في -
.ذلك سلمة
وصفة للنجاح في فريق إدارة المشروع يعمل على خبرتهم والممارسة. في معظم 
المشاريع تلبية جميع الحالت الممكنة، لذلك يمكن القول ان الفريق لديه الدراية الفنية 
.اللزمة لضمان نجاح أي مشروع جديد
الخدمة المقدمة من قبل فريق إدارة المشروع هي المسؤولة للمستثمرين والعمل 
.فقط في مصلحته في جميع مراحل المشروع
مجموعة من خدمات إدارة الستثمار في مجال الهندسة المدنية والصناعية والبنية 
التحتية: إدارة الوقت، إدارة التكلفة، إدارة التغيير، إدارة المشتريات، وإدارة المخاطر 
.النوعية الشتراكية الدارة، التي تغطي جميع مراحل المشروع
تصميم المدنية والصناعية .01

وكان المصمم لها دور رئيسي على حد سواء في مرحلة إعداد المشروع، وفي التنفيذ، 
.وتلك التي تحدد وتعرف على تفاصيل المشروع
:الخدمات المقدمة في هذه المرحلة هي
 
الطوبوغرافية المقاييس، وخطط رفع الطبوغرافية والمسح ورسم الخرائط والبناء،  .1 •
وخلف الرسم وحدود الملكية؛
المساحية: تقطيع أوصال القطاع العقاري (الصناعي والمدني)، والنضمام، وبناء  .2 •  
.تسجيل في التغييرات سطح الرض، وحدود ملكية التغييرات، وما إلى ذلك
الصناعات منهجة (الخدمات الخطة الرئيسية لمباني صناعية جديدة، وخطة  .3 •  
التنمية العامة، الخطة العامة لعادة عرض المباني الحالية، التصال بين المناطق 
(الحضرية / الريفية ومباني صناعية
تصميم المرافق (خطة عامة وطرق التصميم، وشبكات النقل والبنية التحتية  .4 •  
والبيئة الخارجية، والهندسة المائية وإمدادات المياه ومحطات الضخ وشبكات الصرف 
الصحي، وأنظمة التهوية - شبكات المياه الساخنة والتدفئة المركزية، ونظم التخزين 
(وتوزيع الغاز، والطاقة، وعدم التقليدية للطاقة
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صناعة البناء والتشييد (المشاريع مجمع متكامل، والمشاريع الفردية للمباني  .5 • 
(الصناعية، والودائع، وتجهيز النباتات
المدني (مشاريع البناء للمكاتب ومراكز التسوق والسكنية والفنادق والمراكز  .6 •  
(التجارية
A. مرحلة التأسيس للمشروع / التصميم / ما قبل البناء
 
توفير الستشاريين المتخصصين والمهندسين موقع؛ .1 •
تعريف نطاق والدارة؛ .2 •
إنشاء والحفاظ على التصالت الجراءات؛ .3 •
تطور الميزانية؛ .4 •
الجدول الرئيسي للتنمية؛ .5 •
اختيار الموقع المساعدة؛ .6 •
اختيار استشاري الفريق (مهندس معماري / المهندسين المهنية)؛ .7 •
تطوير مشاريع محددة على شبكة النترنت؛ .8 •
تقدير التكلفة وتحليل القيمة؛ .9 •
تحديد البدائل ووضع معالم المرحلة؛ .10 •
النشائي وتحليل القدرة للعطاء؛ .11 •
إجراءات التقييم والخدمات اللوجستية؛ .12 •
التشاور حول الوضاع العامة ومتطلبات العقد؛ .13 •
المساعدة في اختبار / التحقق من الباطن؛ .14 •
.عطاءات إدارة المرحلة .15 •
B. مرحلة تنفيذ المشروع / البناء:
 
تنفيذ ورصد التنفيذ؛ .1 
إجراءات مراقبة للسيطرة على التكاليف؛ .2 •
الشراف على تنفيذ العمال؛ .3 •
موقع إدارة اجتماعات التنسيق؛ .4 •
إدارة العقود والدارة؛ .5 •
التنفيذ على عمليات تفتيش منتظمة، أساس وضمان الجودة؛ .6 •
تقدم وتقديم التقارير المالية؛ .7 •
توثيق وصيانة وملف من موقع؛ .8 •
البند تتبع؛ .9 •
تسوية المنازعات وتجنب المنازعات؛ .10 •
إشراف النتهاء من العقد؛ .11 •
.إجراءات المراقبة للتكليف .12 •
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المقاول العام .02
 
I ،إدارة الستثمار - تخطيط ومتابعة التنفيذ من قبل الموظفين المؤهلين والمعتمدين
وعلى التكيف مع حلول المالية والمادية والبشرية، وسوف تتيح لنا، كمقاول عام، 
.المرونة اللزمة

المقاولة بناء وتنفيذ
 
بناء إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية، تحت الرض وفوق  .1 •
الرض البناء من الخرسانة المسلحة؛
طرق ومناهج - أرضيات من الخرسانة أو ملموسة، بما في ذلك البنية التحتية  .2 •
.الصابورة والحجار المكسورة، الخ
الهدم والبناء من تعزيز البناء والخرسانة أو الصلب مع المعدات الخاصة، بما في ذلك  .3 •
إزالة النقاض؛
تعزيز بناء المباني المخصصة لللمنزل أو المكتب، وملموسة (باستخدام وحدات  .4 •
نظم اغلق)، والطوب، بما في ذلك المعدات والتشطيب ذات الصلة؛
البناء تشمل جميع المرافق العامة والصناعية والزراعية؛ .5 •
أعمال البنية التحتية والمؤسسات؛ .6 •
أحواض السماد ومصانع الغاز الحيوي .7 •
أعمال الحفر الحفر، والحشو، والنقل البري / المعدات والحطام من ثقب أداء النقل؛ .8 •
.هيل الصناعية ملموسة، والمعدن أو هيكل مختلط .9 •
 
إدارة الموقع والشراف .03
 
الشراف على الموقع هو نشاط إلزامي، والذي ل غنى عنه في عملية صنع الشراف 
.الفني على أعمال البناء

بعد الحصول على تصاريح بناء من السلطات ذات الصلة، وذلك بمناسبة العلن عن بدء 
البناء، يجب ان يكون قد تعاقد البناء صاحب الترخيص والخدمات المتخصصة من الموقع 
الرئيسي. يعمل بها من قبل المستثمر للتحقق من حسن تنفيذ أعمال البناء، وفقا 
.لترخيص البناء والتصميم الهندسي
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A. الحذر من خلل إعداد العمل
 
 
.التحقق من وجود رخصة البناء، والوفاء بالشروط القانونية المنصوص عليها فيه .1 •
.التحقق من المراسلت بين تصريح والمشروع .2 •
.دراسة التصميم والمواصفات والتقنيات والجراءات اللزمة لستكمال البناء .3 •
.تحقق من وجود جميع أجزاء المكتوبة والمرسومة، وترابطها .4 •
الرقابة على التحقق من المتثال من جانب المحققين المشاريع المعتمدة إلى  .5 •
.الشروط المنصوص عليها في القانون
تحقق من وجود مراحل حاسمة في أحكام المشروع ومراقبة برنامج مصمم .6 •
.بعد هذه القضية، والمشاركة في إعداد مناقصة لتنفيذ .7 •
المشاركة في التنمية، وهي مسؤولة عن وضع العقود التي الحكام المتعلقة  .8 •
.بالجودة
.نقل موقع مؤد ومحطات خالية من أي مرجعية المشروع تهمة محددة .9 •
.المشاركة جنبا إلى جنب مع المصمم والمقاول العام على الرسم البناء .10 •
تسليم الرض المخصصة للمصنع موقع منظمة .11 •
B.خلل فترة  العمل
 
اتبع في بناء الهياكل وفقا للعقد، والمشاريع والمواصفات والقواعد الفنية المعمول  .1 •
.بها
التحقق من تنفيذ تكنولوجيا المتثال، لضمان معايير الجودة في الوثائق الفنية  .2 •
.المنصوص عليها في العقد والقواعد الفنية المعمول بها
رفض استخدام العمال غير المصرح به للعمل على النظمة التقنية لديها أحكام في  .3 •
.هذا المعنى
وضع الضوابط عليها في اللوائح الفنية والتوقيع على الوثائق التي أعدت نتيجة  .4 •
.لعمليات التفتيش
.المشاركة في فحص وإعداد المراحل الرئيسية من العمال الخفية للدقيقة .5 •
.التحقق من المتثال للتشريعات المتعلقة بالمواد المستخدمة .6 •
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 يحظر استخدام المواد، وعدم كفاية أو أي شهادة سابقة التجهيز، أنصاف .7 •
والجودة، ودون الحصول على موافقة لستيراد التقنية أو المواد غير التقليدية أو من دون إعلن 
.المطابقة للجودة
.يحظر استخدام التكنولوجيات الجديدة، ودون الحصول على موافقة فنية .8 •
أخذ العينات للمساعدة في وضع في مكان العمل، وفقا للمواصفات والنظمة  .9 •
.النافذة والشروط التعاقدية الخاصة
.مشاهدة طوال تنفيذها، واعترف فقط لدفع عمل مناسبة من حيث النوعية .10 •
يطلب من المقاول، إذا لزم المر، ووقف التنفيذ، وهدم وإعادة العمار يعمل ضعيفا  .11 •
إل على أساس من الحلول التي وضعت من قبل المصمم أو الشخص الذي يخوله 
.MLPAT القانون للمؤسسة والتي أقرتها تصميم شهادة
إرسال مصمم على حل شكاواهم، للسلطات المختصة .12 •
.ووقع المشاركون الخرون في بناء عدم المطابقة والتناقضات أثناء التنفيذ  
المتثال لمتطلبات المنصوص عليها في القانون على نوعية البناء في سلوك  .13 •
.التغييرات وثائق أو اعتماد الحلول الجديدة التي تغير من الحلول الولية
ينفذ، نيابة عن المستثمر، والتحقق من القيم والنشاط الستيطاني من العمال  .14 •
.التي يؤدونها
.تتبع المتثال للبرنامج لضمان جودة التنفيذ .15 •
الحصول على وثائق من كتاب مصمم التنفيذي والتقني، واستكمال بناء جميع  .16 •
.الوثائق المطلوبة من قبل القانون
.المسار تفكيك تنظيم يعمل ويعلم صاحبها الرض .17 •

C. في العمال:

 
المشاركة في العمال، وهو يقدم أعضاء لجنة الستقبال .1 •
.المشاكل موجودة أو المسار الذي أوصت به لجنة الستقبال .2 •
.تسليم المستفيد استقبال وثائق كتاب تقنية البناء والتشييد .3 •

D.  وتهدف القبول في حل العلجات الواردة في مرفق أثناء النتهاء من العمل نهائي
.من محضر استلم العمال المنجزة
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  مشروعات
خلل السنوات الثلث الماضية

S.C. SPIRI COM S.R.L.
Certificat ISO 9001 ; 14001 ; 18001
J 40/25308/1992; C.U.I. : R2632267

                                                                             CSSV: 200.000 RON
Cont: RO10RNCB0082044166610001(BCR Unirea)

www.spiricom.ro

                                                                              
                 

BUCURESTI:  str Anastasie Panu , nr 3, bl A3, sc. 3, ap 65, sector 3,     IASI :                str. Mitropolit Varlaam Nr. 1
                               tel/fax 021/ 326.51.17 ,  021/ 326.32.84;                                                        tel/fax 0232/ 277 709 , 0232/277.708 
                               E- mail: officespiri@gmail.com                                                       E- mail: spiricomis@gmail.com                           
                               

CLUJ-NAPOCA: P-ta Cipariu, Nr. 11, Bl. 1, Sc. 2, et. 1, ap. 11               TIMISOARA: str. Horea nr. 98,                               
                                   tel/fax:0264450583 / 0264450585;                                                            tel/fax:0256/474.130 ;  0256/474.132;
                                   E-mail: spiricluj@gmail.com                                    E- mail: spiricom.tm@gmail.com                           
                               

SPIRISPIRI  COMCOM

mailto:officespiri@gmail.com
mailto:spiricomis@gmail.com
mailto:spiricluj@gmail.com
mailto:spiricom8040_tm@yahoo.com


S.C. SPIRI COM S.R.L.
Certificat ISO 9001 ; 14001 ; 18001
J 40/25308/1992; C.U.I. : R2632267

                                                                             CSSV: 200.000 RON
Cont: RO10RNCB0082044166610001(BCR Unirea)

www.spiricom.ro

                                                                              
                

النشائات التعليمية  
- جامعة الطب والصيدلة في كلوج نابوكا
إعادة تأهيل المبنى - أكاديمية الدراسات القتصادية في بوخارست -
في كلوج نابوكا Hatieganu أول UMF وبناء الطبي الثاني -
الكلية التقنية للفنون والحرف كرايوفا -
تيميشوارا ،Huniade 3" منحة المجموعة "هاء اونجورينو -  
  - Oncescu نيكولس "مدرسة الحرم الجامعي حمراء، مقاطعة برايل
."Ghe حرم المدرسة - برايل "كونستانتينسكو -  
برايل ،" Ghe. Moisil" مدرسة ثانوية -
مدرسة، مدرسة ثانوية ومدرسة الصعود - مدرسة مولدافيا -
               Noua المجموعة
Toplita رياض الطفال -
Sighetul Marmatiei مدرسة الحرم الجامعي - مدرسة مجموعة غابة -
مركز الشباب الجتماعي "هنري كواندا" باكاو -
Miercurea Ciuc ساندور بيتوفي" مركز شباب" -
- PPI الروضة عراد
Zagon ،مدرسة Kelemen الميكروفونات -
- مقاطعة Bilbor، Harghitaو Ocland مدارس إعادة التأهيل في
،إعادة تأهيل وتطوير وتجهيز للمدرسة الحرم الجامعي -
                Focsani
Cebza المدارس وعباد
- Giulvaz مدرسة
إعادة تأهيل وتحديث وتجهيز "المهجع وكافتيريا للحمية وجبات سريعة - كلية  -
الميكانيك" كرايوفا
 - كلية الهندسة الميكانيكية كرايوفا8الخبرة التقنية للم نزل.  -
المهجع وكافتيريا للحمية وجبات سريعة - كلية الهندسة الميكانيكية، كرايوفا -
 - كلية الزراعة كرايوفا4نزل ل هدف.  -
Focsani ،إعادة تأهيل وتحديث وتجهيز مدرسة الحرم الجامعي العالي -
تسرب المياه والعزل الحراري لكلية الشرفات الميكانيكية - جامعة كلوج نابوكا -
الجامعة التقنية في كلوج نابوكا - B و Corprate A التراص -
University إجراء إصلحات في كلية العلوم القتصادية - أوراديا -
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 -التكيف مع المباني المدنية، والمعالم التاريخية، لمطالب ذوي الحتياجات الخاصة - برايل
Neuropsychic، Periam النتعاش وإعادة التأهيل لمركز -  
توسيع مركز "ودعم السكان للشباب جالتي -  
السريرية السعافية،  Pneumofiziologie إعادة تأهيل وتحديث وتوسيع لمستشفى -  
يازي
Campeni مستشفى مدينة -  
العيادات الخارجية مستشفى سانت جون لليازي -  
 ،جيو Targu وتجهيز العيادات الخارجية مستشفى الطوارئ abgrading إعادة تأهيل -  
Gorj مقاطعة
Radauti ،إعادة التأهيل والتحديث والتنمية، وتجهيز مستشفى العيادات الخارجية -  
- مركز الطفال المعوقين، سيبيو  
المسنين، جالتي Sociomedicale مركز خدمة للموضوع -  
تحديث نظام متكامل في العيادات الخارجية التوليد وأمراض النساء مستشفى برايل -  
ألبا ،Sebes توسعة مستشفى بلدية -  
- تعزيز وإعادة تأهيل وتخطيط والمتكاملة -  
العيادات الخارجية غيورغيو مقاطعة الطوارئ في المستشفيات -  
مركز الرعاية Dumbraveni إعادة التأهيل والتحديث ومعدات -  
الختصاص Strehaia المتكامل العيادات الخارجية مستشفى -  
، كونستانتا1مستشفى الطوارئ - عيادة  -  
BRAD مستشفى -  
مستوصف يقع في بوخارست -  
مستشفى ساتو ماري -  
Gheorghieni ،توسعة وإعادة تطوير مركز الرعاية والدعم -  
 ،تمديد وتحديث المركز الطبية والجتماعية -  

الزراعة والصناعة
Contesti ، - إنشاء مزارع الماشية لبقرة حلوب
روزي Dumbrava ،مخازن التبريد والمباني الدارية -  
  - Negresti بالكامل وحدات، Tecuci والمواقع Dalga
 DSVSA التحاليل المخبرية، براهوفا -  
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ثقافة
موريس Targu ، - حديقة مجمع
Sloboziaمركز معرض متعدد الغراض و -  
توسيع الدفيئة - حديقة النباتات في جامعة كرايوفا -  
بارك في بوخارست -  
موقف ليندن في بوخارست -  
البلدية بارك في بيستريتا -  
الحديقة العامة، جالتي -  
والمعالم التاريخية في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في سلتينا -  
تيميس     
Navodari ،مبنى المؤتمرات -  
بيت الثقافة في مدينة سانتانا -  
،الرومانية أكاديمية مبنى المكتبة، كلوج نابوكا -  
الرومانية بوخارست أوبرا -  
 المباني التجارية 
 - بناء مجمع تجاري الغذية الزراعية
السوق برانكوزي الغذاء -  
Lugojجورج" الغذية و Cosbuc" إعادة تأهيل السوق -  
Navodari خدمات الضيافة مجمع -  
 إدارة

 - الخدمات الستشارية، مدينة حمراء
موريس Targu ،تحويل وإعادة تأهيل الفضاء الدارية في فندق الفضاء -  
" Sculeni دراسة عن مكتب الجمارك لضمان ظروف السلمة -  
- توسيع Registred OCPI Gorj مكتب  
إصلح إلى "الفضاء لللرشيف قاعة"، بيتستي -  
 صيانة مركز" و "مركز 6تحديث وتقوية وإجراء الصلحات إلى "إن بوخارست  -  
"صيانة بلويستي
الطاقة الكهرومائية Tarnitaترقية السد ومنع التدخل، ونظام المراقبة و -
من غرف النوم للموظفين جناح - سجن  satacking توطيد والرشاد وبناء -  
تيميسوارا
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 - جالتي مكتب البناء
بوخارست مكتب المباني - برانكوزي -  
رئيس الشرطة - بوخارست -  
Mogosesti المجلس المحلي لقرية -  
  - Cuza فودا شارع مواقف تحت الرض  بلويستي

 مبان للخدمات
بوخارست Automotors  الملحق1  - ورسم موتورز القاعة رقم 

مكتب بوخارست ISCIR إعادة تأهيل تكنولوجيا المعلومات -  
CERONAV إعادة التأهيل والتحديث وإنشاء وتجهيز والوقف جالتي -  
Baicoi "مجمع "الشمس المشرقة -  
Carpati تحديث وتوسعة فندق -  
وبناء "مركز مقاطعة العسكرية" بوتوساني -  
Campia Turzii "حاضنة العمال" -  
كانتينا Electroaparataj تركيب -  
كراجات في بوخارست 5 -  
موقف السيارات الصغيرة رابعا"" -  
العمارة السكنية
Navodari ،  مجمع السكان
Paltinoasa المجمع السكني -  
 دراسات السوار، بوخارست1تشييد مبنى: "مكتب + السكان" الرض  -  
في السكن الجتماعي، فولكان C3 و C2، C1 تحويل من المنازل -  

بناء للرياضة
موريس Targu  بركة السباحه
برانكوزيموقف متعدد التكافؤ قاعة الرياضة  -  
 
للتخطيط العمراني
- نزل للطلبة للملحة والشحن البحري في جامعة كونستانتا
- PUD التعديل، بوخارست
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الهندسة المعمارية للتربية
 جامعة الطب والصيدلة في كلوج نابوكا

 
   

O
هذه الجامعة تضم الفصول الدراسية وغرف المستشفيات،   
.ومكاتب الدارة، قاعة متعددة الغراض

م
=  متر مربع10317مساحة 

ت
 يورو6293370قدر تكلفة الستثمار - 



التعليمية العمارة
جامعة الطب والصيدلة في كلوج نابوكا



التعليمية العمارة
 جامعة الطب والصيدلة في كلوج نابوكا



أكاديمية الدراسات القتصادية في بوخارست
الستشارات والتصميم
إعادة تأهيل مبنى التعليم
Dorobantilor. 15-17 بوخارست
متر مربع مساحة 7500 =

  يورو3000000تقدر تكلفة الستثمار - 

التعليمية
بناء التأهيل - أكاديمية الدراسات 
القتصادية في بوخارست



التعليمية
إعادة تأهيل المبنى - أكاديمية
الدراسات القتصادية في بوخارست  

أكاديمية الدراسات القتصادية في بوخارست
الخدمات الستشارية والتقنية - القتصادية
التنمية (تصميم) لعادة تأهيل المبنى
الشارع Dorobanti من بوخارست
متر مربع مساحة 7500 =    
 يورو3000000تقدر تكلفة الستثمار -     



التعليمية
" UMF "I. Hatieganu "مبنى "الطبي الثاني
في كلوج نابوكا

أول  Hatieganu جامعة الطب والصيدلة
في كلوج نابوكا

الخدمات الستشارية والتقنية - التنمية 
القتصادية

"تصميم) لصلح المبنى "الطبي الثاني)      
=  متر مربع10317مساحة 

تقدر تكلفة
 يورو4126800الستثمار -            



التعليمية
"كلية التقنية للفنون والحرف"
كرايوفا

مجلس مدينة كرايوفا
الستشارات والتصميم لعادة تأهيل
كلية التقنية للفنون والحرف قسطنطين"
" برانكوزي

=  متر مربع12200مساحة 
 يورو4880000تقدر تكلفة الستثمار - 



Educational Architecture
Scholar Group “E. Ungureanu” Huniade 3, 
Timisoara

مدينة تيميشوارا 
الستشارات والتصميم لل  
إعادة تأهيل الممتلكات  
،" عالم المجموعة "هاء اونجورينو  
   Huniade 3، تيميشوارا.
متر مربع مساحة 6000 =

 يورو2400000تقدر تكلفة الستثمار - 



التعليمية
،“ نيكول "مدرسة الحرم الجامعي حمراء
مقاطعة برايل  

بلدية
،الستشارات وخدمات التصميم لعادة التأهيل
.توسيع وتحديث مكان
متر مربع مساحة 3552 =

 يورو1420800تقدر تكلفة الستثمار - 



التعليمية
."Ghe مدرسة الحرم الجامعي - برايل "كونستانتينسكو

برايل ،".Ghe المدرسة الثانوية "كونستانتينسكو
الستشارات والتصميم لبناء الشغال العامة
.برايل الحرم الجامعي ."Ghe صنع مدرسة "كونستانتينسكو

=  متر مربع12500مساحة 
  يورو5000000تقدر تكلفة الستثمار - 



التعليمية
روضة أطفال، تولسيا

تولسيا مقاطعة مدرسة المفتشية
الستشارات والتصميم والتقنية المساعدة لرياض الطفال لفترة طويلة 
.تولسيا
متر مربع مساحة 1950 =

 يورو1560000تقدر تكلفة الستثمار - 



التعليمية
برايل ،" Ghe. Moisil" المدرسة الثانوية

مدينة برايل
خدمات استشارية
والتقنية - القتصادية       
(التنمية (تصميم       
من أجل تعزيز وإعادة تأهيل       
 .Ghe" المدرسة الثانوية       

Moisil "برايل
متر مربع مساحة 2416 =
- تقدر تكلفة الستثمار
يورو 1469500                   



التعليمية
- مدرسة، مدرسة ثانوية ومدرسة داخلية
المجموعة Noua مدرسة مولدوفا  

قاعة Noua مولدافيا
خدمات استشارية و
التقنية - القتصادية  
(التنمية (تصميم   
،من أجل إعادة تأهيل وتوسيع  
تجهيز مدرسة، مدرسة ثانوية و
مدرسة داخلية - مدرسة مولدافيا
Noua المجموعة
متر مربع مساحة 3000 =
تقدر تكلفة الستثمار
يورو 1500000 -    



 - جناح يتكون المبنى من ثلثة مبان مرتبطة160روضة للطفال      
 متر مربع945بنيت المنطقة =       
 متر مربع1890عقدت منطقة =       
 يورو2263760تقدر تكلفة الستثمار -       

التعليمية
Toplitaروضة أطفال



التعليمية
Toplitaروضة أطفال

طابقطابقطابق

الطابق الرضي



التعليمية
"حرم المدرسة - مدرسة الغابة"

sighetul marmatiei غابة مدرسة ثانوية في
الستشارات والتصميم لتحقيق "الحرم الجامعي
" المدرسة - مدرسة غابة المجموعة

=  متر مربع10100مساحة 
 يورو6060000تقدر تكلفة الستثمار - 

الطابق الرضي

الواجهة الرئيسية



التعليمية
مركز الشباب الجتماعي "هنري كواندا" باكاو

مدينة باكاو
الخدمات الستشارية والتقنية - التنمية 
القتصادية (تصميم) من أجل تحقيق 
"مركز الشباب الجتماعي هنري 
" كواندا" باكاو
متر مربع مساحة 1900 =
تقدر تكلفة الستثمار
يورو 1140000 -



الهندسة المعمارية للتربية
ساندور بيتوفي" مركز شباب"

Miercurea Ciuc مدينة
الخدمات الستشارية والتقنية - التنمية القتصادية (تصميم) للستثمار "ساندور 
بيتوفي" مركز شباب
متر مربع مساحة 1600 =

 يورو1120000تقدر تكلفة الستثمار - 



التعليمية
"الروضة اراد "

مدينة عراد
الخدمات الستشارية والتقنية - التنمية القتصادية (تصميم) لتوسيع وتحديث 
هدف
"مؤشر أسعار المنتجين الروضة اراد"
متر مربع مساحة 1500 =

 يورو1200000تقدر تكلفة الستثمار - 



التعليمية
Mikes Kelemen مدرسة, Zagon

Zagon قاعة المدينة
الخدمات الستشارية والتقنية - التنمية القتصادية (تصميم) من أجل إعادة تأهيل 
وتحديث وتجهيز
Zagon ،مدرسة "Kelemen في "الميكروفونات
متر مربع مساحة 2050 =

 يورو2900000تقدر تكلفة الستثمار - 



Harghita بلد
مجلس
الستشارات و
خدمات التصميم في
أجل إعادة تأهيل
Bilborو Ocland المدارس في
متر مربع مساحة 1800 =

 يورو1440000تقدر تكلفة الستثمار - 

التعليمية
 بلد ،Bilborو Ocland مدارس التأهيل في



    Focsani قاعة المدينة
الخدمات الستشارية والتنمية القتصادية
الوثائق التقنية (خدمات التصميم) لل
إعادة تأهيل وتطوير وتجهيز مدرسة
،الكلية التقنية "Mincu ايون") Focsani الحرم الجامعي في
ادمون نيكولو" الكلية التقنية ومدرسة"
(الرياضية
=  متر مربع34600مساحة      
تقدر تكلفة     
 يورو13840000الستثمار -     

التعليمية
Focsani  ،إعادة تأهيل وتطوير وتجهيز للمدرسة الحرم الجامعي



التعليمية
Cebza مدارس

Ciacova قاعة
الخدمات الستشارية والتقنية - القتصادية
عباد Cebzaالتنمية (تصميم) لصلح وتحديث المدارس و       

 متر مربع700منطقة = 
 يورو725000تقدر تكلفة الستثمار - 



التعليمية
 Giulvaz مدرسة

Giulvaz قاعة
الخدمات الستشارية والتقنية - القتصادية
التنمية (تصميم) لصلح وتحديث
Giulvaz من مدرسة

 متر مربع480منطقة = 
 يورو350000تقدر تكلفة الستثمار - 



التعليمية
" إعادة تأهيل وتحديث وتجهيز
المهجع وكافتيريا للحمية وجبات سريعة  
كلية الميكانيك "كرايوفا -  

جامعة كرايوفا
(الستشارات وإعداد الوثائق الفنية والقتصادية (خدمات التصميم
من أجل إعادة تأهيل وتحديث وتجهيز هدف
في المهجع وكافتيريا لل
" سريع الحمية الغذائية - كلية الميكانيك

 مترا مربعا25،229.23منطقة = 
تقدر تكلفة
استثمار
يورو 15389830 -



التعليمية
الخبرة التقنية - كلية
كرايوفا الهندسة الميكانيكية  

جامعة كرايوفا
الستشارات وخدمات التصميم 
(التقني

 - كلية8خبرة) لمدة ل نزل الهدف. 
من الميكانيكية
.الهندسة

 مترا مربعا25،229.23منطقة - 
- تقدر تكلفة الستثمار
يورو 15389830



التعليمية
المهجع وكافتيريا للحمية وجبات سريعة" - كلية "
الهندسة الميكانيكية، كرايوفا

 مترا مربعا25،229.23منطقة = 
 يورو15389830تقدر تكلفة الستثمار - 

جامعة كرايوفا
الستشارات والتصميم لهذا 
الغرض في "المهجع وكافتيريا 
."للحمية وجبات سريعة



التعليمية
كلية الزراعة كرايوفا -

جامعة كرايوفا
" الستشارات والتصميم - كلية الزراعة

 متر مربع4500مساحة = 
تقدر تكلفة

 يورو2700000الستثمار - 



التعليمية
إعادة تأهيل وتحديث وتجهيز الحرم الجامعي العالي
Focsani ،مدرسة

Focsani قاعة 
الستشارات وإعداد الوثائق الفنية   
والقتصادية (تصميم
الخدمات) من أجل إعادة تأهيل وتحديث 
وتجهيز الحرم الجامعي العالي هدف 

1918 ديسمبر 1شارع مدرسة   Focsani
=  متر مربع34600مساحة 

تقدر تكلفة الستثمار
يورو 13840000 -                         



التعليمية
العزل المائي والعزل الحراري لل
كلية الشرفات الميكانيكية  

التقنية من جامعة كلوج نابوكا
الستشارات وإعداد الوثائق الفنية والقتصادية (خدمات التصميم) لتسرب 
المياه
والعزل الحراري لكلية
الميكانيكية الشرفات

=  متر مربع5،000مساحة 
 يورو800000تقدر تكلفة الستثمار - 



التعليمية
أ - ب - التقنية Corprate التراص
جامعة كلوج نابوكا

الجامعة التقنية
من كلوج نابوكا
الستشارات والتصميم لللتراص
Corprate ألف وباء.
متر مربع مساحة 1000 =
تقدر تكلفة

 يورو500،000الستثمار - 



التعليمية
تنفيذ إصلحات في كلية العلوم القتصادية

جامعة أوراديا
(الستشارات وإعداد الوثائق الفنية والقتصادية (خدمات التصميم
تنفيذ إصلحات في كلية العلوم القتصادية
متر مربع مساحة 2300 =
تقدر تكلفة
استثمار
يورو 800000 -



الصحة
،التكيف مع المباني المدنية، والمعالم التاريخية
لمطالب المعوقين  

الدارية وحدة اقليمية - برايل
الستشارات والتصميم على التكيف مع المباني المدنية، والمعالم التاريخية، 
.لمطالب ذوي الحتياجات الخاصة، والمواقع المدرجة في المرفق لهذا العقد
 متر مربع500المساحة  =

 يورو200000تقدر تكلفة الستثمار - 



الصحة
 النتعاش وإعادة التأهيل
Periam ,مركز العصبية

مديرية الشؤون الجتماعية
المساعدة و
تيميس حماية الطفل
الستشارات والتصميم
لتحقيق "التعافي
وإعادة تأهيل
" Periam المركز العصبي  
متر مربع مساحة 1200 =

 يورو600000تقدر تكلفة الستثمار - 



الصحة
توسيع مركز "وتقديم الدعم لسكان
الشباب "جالتي

قاعة المدينة جالتي
الستشارات وإعداد الوثائق الفنية والقتصادية (خدمات التصميم) لتوسيع "مركز 

السكان والدعم للشباب" من خلل مشروع
"مركز متعدد الوظائف للشباب في جالتي خطر"

=  متر مربع880مساحة 
  يورو329000تقدر تكلفة الستثمار - 



الصحة
إعادة تأهيل وتحديث ومدى
مستشفى السريرية مرض السل

Iashi مجلس محلي من
الستشارات و
تطوير التقنية
والقتصادية
وثائق (خدمات التصميم) من أجل 
إعادة تأهيل وتحديث وتوسيع نطاق 
السريرية  Pneumofiziologie هدف
السعافية
" مستشفى ياسي
متر مربع مساحة 2294 =

 يورو1147000تقدر تكلفة الستثمار - 



خدمات استشارية
- والتقنية
التنمية القتصادية
تصميم) لل)
إعادة تأهيل وظيفي
Campeni مستشفى  
متر مربع مساحة 8000 =  
تقدر تكلفة

 يورو4000000الستثمار - 

الصحة                 
 Campeni مستشفى مدينة



الصحة
 " العيادات الخارجية مستشفى "سانت جون

iashi مجلس مقاطعة
خدمات استشارية
- والتقنية
التنمية القتصادية
تصميم) لل)
تحديث
العيادات الخارجية مستشفى
سانت جون "من يازي"
 متر مربع450المساحة  =
تقدر تكلفة

 يورو360000الستثمار - 



الصحة
عادة تأهيل وتجهيزإ  abgrading من TargJiu  الطوارئ في المستشفيات

،المتنقلة
  Gorj مقاطعة

Gorj مقاطعة مجلس
خدمات استشارية و
التقنية - القتصادية
التنمية (تصميم) لل
تحقيق
متر مربع مساحة 7700 =
تقدر تكلفة
- الستثمار              
 يورو 6160000            



لصحةا
إعادة التأهيل والتحديث والتطوير، وتجهيز العيادات الخارجية في 
Radauti  ،مستشفى

Radauti قاعة
الخدمات الستشارية والقتصادية وثائق التطوير التقني (خدمات التصميم) لعادة 
التأهيل والتحديث والتنمية، وتجهيز مستشفى

=  متر مربع10700مساحة 
 يورو5350000تقدر تكلفة الستثمار - 



الصحة
Sibiu ,مركز الطفال المعوقين

سيبيو المدينة
الخدمات الستشارية والتنمية القتصادية
الوثائق التقنية (خدمات التصميم) من أجل       
تحقيق الهدف       

 يورو30،000تقدر تكلفة الستثمار - 



الصحة
Galati ,موضوع مركز الخدمة للمسنين الجتماعية والطبية

جالتي المدينة
الخدمات الستشارية والتنمية القتصادية
الوثائق التقنية (خدمات التصميم) من أجل تحقيق الهدف       
متر مربع مساحة 1500 =

 يورو750000تقدر تكلفة الستثمار - 



الصحة
تحديث مدمج في العيادات الخارجية
أمراض النساء والتوليد مستشفى برايل  

برايل مقاطعة المجلس         
الستشارات وإعداد الوثائق الفنية 
والقتصادية (خدمات التصميم) من أجل 
إعادة تأهيل وتحديث هدف
متر مربع مساحة 2500 =

 يورو1525000تقدر تكلفة الستثمار - 



Health 
Expansion of the Municipal Hospital of
 Sebes, Alba

Municipal Hospital of Sebes, Alba County 
Consulting services and economic development 

      technical  documentation (design services) to expand 
      the objective

Area = 5,580 sqm
Estimated cost of the investment – 6,696,000 EUR 



Health 
Strengthen, rehabilitate and planning of The 
Integrated Ambulatory  Giurgiu County 
Emergency Hospital 

Giurgiu County Council
Consulting and development of technical and economic 
documentation (design services) to strengthen, rehabilitate 
and planning of The Integrated Ambulatory Giurgiu County 
Emergency Hospital - C16 footnote body
Area =  9,200 sqm
Estimated cost of the investment – 4,600,000 EUR 



Health 
Rehabilitation, modernization and equipment 
Dumbraveni Care Center

Dumbraveni Hall
Consulting services and economic development of technical 
documentation (design services) for the rehabilitation, 
modernization and equipment Dumbraveni Care Center
Area = 5,586 sqm
Estimated cost of the investment – 2,793,000 EUR 

 



Health 
"Integrated Specialty Hospital Outpatient 
Strehaia“ 

Strehaia Hall
Consulting services and economic development of 
technical documentation (design services) for the 
rehabilitation and restoration of "Integrated Specialty 
Hospital Outpatient  Strehaia“ 
Area = 970 sqm
Estimated cost of the investment – 485,000 EUR 



Health 
Emergency Hospital - Clinic 1, Constanta

Constanta County Council
Consulting and design services for rehabilitation, 
modernization, development and equipping of the 
Outpatient Clinical  Emergency  Hospital - Clinic 1.
Area = 2,000 sqm
Estimated cost of the investment –800,000EUR 



Health 
Hospital BRAD

                                            Rehabilitation, 
                                            Strengthening and                          
               

                                                  modernization of a                       
                                                  building for hospital          
                                                  located at Brad,  
                                                  Hunedoara County

Area of hospital built body and extensions 
      annex = 833.92 sqm

PATIENTS 330
Estimated cost of the investment -  

                                                     571,720 EUR



Health 
Hospital BRAD

             



Health 
Polyclinic located in Bucharest

Polyclinic:
Deployed surface  = 1,896 m
Total net area – 1,563 sqm
Estimated cost of the investment - 716,720 EUR



Health 
Hospital, Satu Mare

Accommodate the necessary space for the
     proper functionality of the medical activities at European 
     standards

Area hospital built body and extensions annex 
        =12,293.87  sqm

Estimated cost of the investment – 14,788,479 EUR



Health 
Expansion and redevelopment of Care and 
Support Centre, Gheorghieni

Capacity = 33
Deployed area =1,020.09 sqm
Estimated cost of the investment -  916,720 EUR



Health 
Expansion and redevelopment of Care and 
Support Centre, Gheorghieni



Health 
Extension and modernization of the 
Medico–Social Centre, Pechea

40 new places of accommodation in rooms of 2 beds
Preparation and eating places
Space for occupational therapy and social-

     - cultural activities
Estimated cost of the investment  – 850,520 EUR



Agriculture & Industry Architecture 
Construction of the Livestock Farms for Dairy 
Cows, Contesti

Develops proposed = 

     13,423.3 sqm

Estimated cost of the investment 
– 2,870,500 EUR



Agriculture & Industry Architecture 
Cold Stores and Administrative Building, 
Dumbrava Rosie

The main activities will be:
Reception and storage of bulk food stores in places 
(positive temperature for vegetables
– fruit, eggs and dairy below 0 degrees
Temperatures for meat and  fish.

Packing and forwarding a portion of products
Volume = 33,675 cm
Estimated cost of the investment   -  930,500 EUR



Agriculture & Industry Architecture 
Fully Modular Negresti, Tecuci and Dalga 
locations

State Institute for Variety Testing and 
Registration (ISTIS) Bucharest 
Consulting services and economic 
development of technical 
documentation (design services) to 
achieve the objectives.
Area = 1,200 sqm
Estimated cost of the investment – 1,050,000 EUR 



Agriculture & Industry Architecture 
Laboratory Analysis, Prahova DSVSA

Sanitary Veterinary Directorate Food Safety and Prahova
Consulting and design for expansion and 
upgrading of the Laboratory for Analysis DSVSA Prahova. 
Laboratory accreditation standards in 
The European Union.
Area = 1,050 sqm
Estimated cost of the investment  – 840,000 EUR 



Culture 
Park Complex, Targu Mures

Council of Mures County
Consulting services and technical – economic 

     development (design) in order to achieve 
     “Park Complex Targu Mures”

Area =  5,900 sqm
Estimated cost of the investment 

                       - 2,360,000 EUR 



Culture 
Multi-purpose exhibition Center, Slobozia

Slobozia Hall
Consulting services and  economic 
Development technical  Documentation
 (design services)  to
 achieve  the objective
Area = 2,500 sqm

Estimated cost of the
 investment – 1,750,000 EUR



Culture 
Expand Greenhouse - Botanic Garden, 
University of Craiova 

     SC Atlas SA Craiova

    Consulting and design for the structure of  resistance 
objective “Expand Greenhouse - Botanic Garden, 
University of Craiova”

Estimated cost of the 
investment 

                   – 800,000 EUR 



Culture 
Park in Bucharest

Redeveloping an 
area of 
approximately 6 
hectares



Culture 
Park in Bucharest

 Interventions as beneficial basis are:
Restoration paths, fountains and land sports;
Restoration of fences and gates to access road
Second location in November Fantin connected to existing 

utilities
Plantations addition, replacement lighting, banks and other 

urban  furniture elements
Amphitheater and create a playground for children   
Arrangement of terraces to the lake



Culture 
Park Linden in Bucharest

Azerbaijan Embassy
Consulting and Design Planning in the Alley
 Park Linden national leader of Azerbaijan 
Heydar  Aliyev People
Area = 6 ha
Estimated cost of  the investment 
                   – 1,200,000 EUR 



Culture 
Municipal Park in Bistrita

Redeveloping an area of  approximately 12 hectares
     Estimated cost of the investment -  1,804,398 EUR



Culture 
Public Garden, Galati

Galati City
Consulting services
 and  economic 
development technical
 documentation (design services)  to
achieve  the  objective
Area = 11,3 ha
Estimated cost of the investment -                      

1,800,000 EUR 



Culture 
Historical monument in the Roman Catholic 
Church in Slatina Timis

  Slatina Timis Hall
Consulting services and  
economic 
development technical  
documentation (design services), 
services, expertise, assistance in 
obtaining financing for the 
restoration, development and 
introduction of tourist 
historical monument in 
the Roman Catholic 
Church in Slatina Timis.
Area =  459 sqm
Estimated cost of the investment 
-                 275,400 EUR 



Culture 
Conference building, Navodari

Places 360

Estimated cost 

     of  the investment -  
4,930,520 EUR



Culture 
Culture house in Santana City

The building comprises: hall for about 250 people 
     in direct relation to the foyer where there is a 
     buffet, wardrobe and toilets, public library with separate 
     access, space for actors, technical areas, civil 
     defense shelter for staff, storage space.

Estimated cost of the investment -  1,666,052 EUR



Culture 
Romanian Academy Library building,
 Cluj-Napoca

AREA = 5,010.00 sqm

Estimated cost of the investment - 3,507,000 EUR



Culture 
Romanian Opera Bucharest

AREA = 6,325 sqm

Estimated cost of the investment - 3,507,000 EUR



Commercial Buildings 
Construction of Agrifood Commercial Complex

Surface = 1,686 sqm

Value of investments 

= 1,311,000 EUR



Commercial Buildings 
Brancusi Food Market

Surface = 5,314 sqm

Value of investments = 2,153,000 EUR



Commercial Buildings 
Rehabilitation of  “George Cosbuc” Food
 Market, Lugoj

Lugoj City
Consulting services and  economic development technical 
(design services) 
Area = 2,340 sqm
Estimated cost of the investment -  1,638,000 EUR 



Commercial Buildings 
Catering Complex Navodari

Area held = 1,620 sqm

Value of investments= 813,260 EUR



Administration 
Consulting services, Ianca City 

Ianca City Hall 
Consulting services, 

      architecture and 
      measurement for the 
      City of Ianca

Estimated cost of the investment -  30,000 EUR 



Administration 
Conversion and rehabilitation of administrative 
space in the space hotel, Targu Mures

Targu Mures County Council
Consulting and design services 
to rehabilitate space planning for conversion and 
rehabilitation of administrative space in the space 
hotel 
Area = 7,606 sqm
Estimated cost of the investment –4,639,660 EUR 



Administration 
Study on Customs Office to Ensure Safety 
Conditions Sculeni”

National Customs Authority (Autoritatea Nationala a 
     Vamilor) - Sculeni

Consulting and development services “ Study on 
      Customs Office to Ensure Safety Conditions Sculeni”

Estimated cost of the investment -  500,000 EUR 



Administration 
Expand of the Registred Office OCPI Gorj

Cadastre and Land 
Registration Office Gorj
Consulting services and 
economic development 
technical documentation 
(design services) to  
expand the registered 
office OCPI Gorj
Area = 825 sqm
Estimated cost of the 
investment – 650,000 EUR 



Administration 
Repairs to the "Space for Hall Archive”, Pitesti

  Pitesti City Hall
Consulting and 
development of 
technical and economic
documentation (design 
services) in order to 
make repairs to the 
"Space for Hall Archive”
Area =  270 sqm
Estimated cost of the investment – 216,000 EUR 



Administration 
Modernization, strengthen, making repairs to 
the “The Maintenance Center 6 Bucharest”
 and “The Maintenance Center Ploiesti”

Smart S.A. Bucharest
Consulting and development of technical and economic 
documentation (design services) to  modernize, strengthen, 
making repairs to the objective of “The Maintenance 
Center 6 Bucharest” 
Consulting and development of technical and economic 
documentation (design services) to modernize, strengthen, 
making repairs to the objective of “The Maintenance Center 
Ploiesti”
Area = 1130 sqm
Estimated cost of the investment – 791,000 EUR 



Administration 
Upgrade the dam and block the intervention, 
surveillance system and hydropower Tarnita

 Bucharest
 Hydropower
 Consulting and
 development of
 technical and
 economic 
 Documentation
 (design services)
 Estimated cost of the 
 investment –700,000 EUR 



Administration 
Consolidation, extension and  building 
satacking of Pavilion Staff  Bedrooms

 Ministry of Justice and Civil Liberties National 
Penitentiary Administration - PRISON TIMISOARA
 Consulting and
 development of
 technical and 
 economic 
 Documentation
 (design services)
 Area = 1,137 sqm
Estimated cost of 
the  investment 
             – 795,900 EUR 



Administration 
Galati Office Building

Four levels including

 3,800 sqm

Value of investments - 
3,876,000 EUR



Administration 
Bucharest Office Building - Brancusi

Four levels including 900 sqm

Value of investments = 666,000 EUR



Administration 
Police Head - Bucharest

Area held = 6,260 sqm
Value of investments

            = 6,523,260 EUR



Administration 
The Local Council of Village Mogosesti

Consulting services and technical – economic development 
(design) for the rehabilitation , modernization, infrastructure 
development necessary  equipment “School Mogosesti”
Area =  1,150 sqm
Estimated cost of the investment -  575,000 EUR 



Administration 
Cuza Voda Street Underground Parking 
Ploiesti

Administration of Public 
and private Ploiesti
Consulting services and 
technical – economic 
development (design 
services) to achiev  the 
objective
Area = 5,200 sqm
Estimated cost of the 
investment -                      
2,080,000 EUR 



Buildings for Services 
The Draw Motors  Annex Hall 1 Automotors 
Bucharest

National Railway Transport Company - Passenger – 
Regional Rail Passenger Bucharest
Consulting and design services to rehabilitate areas 
of the Draw Motors  Annex  Hall 1 Automotors Bucharest
Area =  520 sqm
Estimated cost of the investment -  208,000 EUR 



Buildings for Services
Rehabilitation IT ISCIR Bucharest office

Consulting services and technical – economic development 
(design) in order to rehabilitate office in Bucharest
Area = 1,340 sqm
Estimated cost of the investment – 536,000 EUR 



Buildings for Services 
Rehabilitation, modernization and equipping 
establishment and endowment CERONAV
 Galati

Center for Instruction and Training of Personnel Transport
                       – Constanta (CERONAV)
Consulting and development of technical and economic 
documentation (design services) in order to rehabilitate, 
modernize and equip establishment and endowment 
CERONAV Galati
                Area = 3,800 sqm
                Estimated cost of the investment – 3,876,000 EUR 



Buildings for Services
Complex “SunShine” Baicoi 

Prahova County Council
Consulting and 
development of 
technical and economic 
documentation (design 
services) to modernize 
Services Complex 
“SunShine” Baicoi

Area = 820 sqm
Estimated cost of the 
investment -                      
410,000 EUR 



Buildings for Services 
Modernization and expansion of Hotel Carpati

SIND ROMANIA SRL
Oras Predeal
Consulting and 
development of 
technical and economic 
documentation (design 
services) to expansion
 and modernization

Area =  3,530 sqm
Estimated cost of the
investment -                      
2,153,300 EUR



Buildings for Services 
The building "Centre County Military. “
 Botosani

 Botosani County Council 
 Consulting and development of technical and   
 economic documentation (design   
 services)
Area = 2,532  sqm
Estimated cost of the investment - 1,012,000 EUR 



Buildings for Services 
"Business Incubator" 

 Campia Turzii City 
 Consulting and 
development of 
 technical and 
 economic 
 documentation 
 (design services) to  achieve the objective 
Area = 1,285.381  sqm
Estimated cost of the
 investment -  783,850  EUR 



Buildings for Services 
Fitting Electroaparataj Cantina

 S.C.ELECTROAPARATAJ S.A.
 Consulting and 
 development of 
 technical and 
 economic 
 documentation 
 (design services) 
to achieve the objective   
 Transformation Function Canteen in
 Dining Room + Space  Presentation + Office 
 Area = 2,329.90 sqm
 Estimated cost of the  investment -  1,421,239 EUR 



Buildings for Services 
5 Garages in Bucharest

144 parking places each

Automatic lifts

Estimated cost of the

                investment

    12,461,745EUR



Buildings for Services 
”Parking Micro IV” - Lugoj

                                       Lugoj City
                                       Consulting and development       
                                      
of  technical and economic  documentation (design 
services) to achieve the objective 
Estimated cost of the investment – 70,000 EUR 



Residential Architecture
Housing Complex, Navodari

420 apartments 

Estimated cost of 

the investment

 -  4,650,520 EUR    



Residential Architecture
Housing Complex Paltinoasa

Accommodation spaces 

      and services for elderly

Area 3,300.8 sqm

Estimated cost of the 
investment 

               -  2,310,000 EUR



Residential Architecture
Construction of a building: “Office+Housing” 
land an fences studies

 Hussine Haian, Bucharest

Area 1,910 sqm

Estimated cost 

     of  the investment -  

         1,165,100 EUR



Residential Architecture
Conversion of homes C1, C2 and C3 in social
 housing

Vulcan Town Hall
Consulting and 
development of 
technical and 
Economic  documentation (design services) for conversion of 
homes C1, C2 and C3 in social housing.
Area =  10,200 sqm
Estimated cost of the investment -  2,500,000 EUR 



Building for Sport 
Swimingpool Targu Mures

Area  = 2,300.8 sqm

     Estimated cost of the investment 

                          - 910,000 EUR



Building for Sport 
Park Sports with Polyvalent Hall Brancusi

Area  = 1,200 sqm

Estimated cost of

 the investment 

– 996,000 EUR



Urban Planning 
Student Dormitory for Navigation and 
Shipping in Maritime University Constanta

Urban COEFICIENT 

S = 9,710 sqm field

Existing 

Ac = 1,117.37 sqm (P)

Ad there = 1,117.37sqm



Urban Planning 
Student Dormitory for Navigation and 
Shipping in Maritime University Constanta



Urban Planning 
PUD Amendment

Office building and 

modifying housing PUD

Urban COEFICIENT         
       

S = 424 sqm field             
        

             Existing

Ac= 339.2 sqm (P)           
              

Ad there =  2,330 sqm



وسط العاصمةجسر
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