PREZENTARE GENERALA

Societatea S.C. IGUT S.R.L. Braşov a fost înfiinţată în martie 1991, ca
societate mixtă româno-germană cu capital privat.
Denumirea societăţii provine de la Internationale Gesellschaft für Umwelt
und Technik, în traducere Societate comercială internaţională pentru protecţia
mediului înconjurător.
Obiectul de activitate al societăţii, îl constituie:
● Enginneering - activitate tehnică de cercetare, proiectare, organizare şi
conducere a proceselor tehnologice şi de desfacere - pentru
producerea energiei, reducerea emisiilor de factori poluanţi ai
mediului înconjurator, readucerea în parametrii normali ai mediului,
gospodărirea apelor
● activităţi în domeniul construcţiei de drumuri, poduri şi şosele
construcţii civile si industriale (subterane si supraterane), construcţii
industriale specifice protecţiei mediului înconjurator.
● consultanţă, planificare, concepţie şi fabricaţie tehnică în domeniu.
Competenţa tehnică a societăţii este dovedită de elaborarea studiilor şi
proiectelor a numeroase lucrări din domeniul hidro-edilitar, cum ar fi: alimentări
cu apa şi staţii de tratare în vederea potabilizării, reţele de distribuţie, canalizări
şi staţii de epurare de capacităţi diferite şi destinate prelucrării apelor uzate de
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diverse provenienţe, staţii de pompare, diverse alte construcţii şi instalaţii
accesorii necesare bunei funcţionări a lucrărilor proiectate.
In volumul proiectelor realizate de către societate pâna în prezent, se
situează cu preponderenţă, cele cu caracter de lucrări publice, după cum
urmează:
- Proiecte de alimentări cu apă si canalizări;
- Proiecte de captări, tratare a apei, rezervoare, castele de apa, staţii de
pompare şi reţele de distribuţie;
- Proiecte de staţii de epurare - ape menajere şi industriale .
- Proiecte de rampe ecologice şi staţii de transfer a deşeurilor.
ASIGURAREA CU PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE
Competenţa profesională şi reputaţia specialiştilor este de nivel ridicat,
echipa noastră este completă, acoperind toate domeniile impuse de specificul
lucrărilor din domeniu. Aceasta este garanţia că se vor oferi soluţiile optime din
punct de vedere tehnologic şi funcţional pentru orice probleme complexe de
natură tehnică.
DOTAREA TEHNICĂ
Pentru realizarea proiectelor prezentate S.C. IGUT S.R.L. dispune de o
bună dotare cu tehnică de calcul, corespunzătoare elaborării unor lucrări de
proiectare în conformitate cu standardele calitative superioare (grafică,
proiectare asistată de calculator, tehnoredactare, prelucrare de date, programe
pentru elaborarea devizelor, baze de date cu privire la echipamente, etc.),
precum şi de dotare cu aparatură de laborator necesară efectuării de analize.
Deplasările personalului de specialitate pe teren se fac cu mijioacele
proprii ale firmei.
LICENŢE
Menţionăm faptul că firma noastră deţine exclusivitate pe piaţa
românească în ceea ce priveşte implementarea tehnologiilor performante de tip
STÄHLERMATIC - Germania, de epurare a apelor uzate, cât şi de creştere
intensivă a sturionilor în circuit închis, prin cumpărarea licenţelor acestor
tehnologii: de epurare a apelor uzate, respectiv de creştere a sturionilor.
S.C. IGUT S.R.L. cu o prezenta activa de peste 19 ani in proiectarea de
servicii integrate, a acumulat experienta profesionala a unui numar
impresionant de lucrari, prin participare directa, partiala sau competitionala.
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Lucrări relevante din anul 2000 si până în prezent
1. Racordare Staţie de epurare a SC Textila Oltul SA Sf. Gheorghe la
canalizarea menajeră a municipiului Sf. Gheorghe (S.C. Textila Oltul, Sf.
Gheorghe 2000)
2. "Reabilitarea, modernizarea canalizării şi neutralizarea apelor uzate
tehnologice " la S.C. BIBCO Biborţeni , jud. Covasna, etapa I (S.C. BIBCO Biborţeni
jud. Covasna 2000)
3. Alimentare cu apă şi canalizare ape uzate manajere din localitatea Podu
Olt, comuna Hărman, jud. Braşov (Consiliul local al comunei Hărman 2001)
4. Alimentare cu apă a satului Cobor, comuna Ticuş, jud. Braşov (Cons.
local al comunei Ticuş 2001)
5. Extinderea reţelei de canalizare reabilitarea şi modernizarea staţiei de
epurare a oraşului Baraolt, jud. Covasna (Consiliul local al oraşului Baraolt 2001)
6. Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei în comuna Budila (Consiliul
Judeţean Braşov 2001)
7. Sistem integrat pt. colectarea şi epurarea apelor uzate Codlea, Hălchiu,
Feldioara, Dumbrăviţa, Bod (Consiliul Judeţean Braşov 2001)
8. "Sistem integrat de alimentare cu apă Dumbrăviţa şi Vlădeni prin
suplimentare debit din sursa Hamaradia." Faza SF, documentaţiei tehnice şi
obţinerea avizelor şi acordurilor (S.C. ALL PRO - COM S.R.L. Braşov 2001)
9. Canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere din comunele asociate
Prejmer şi Chichiş inclusiv a satelor aferente Stupinii Prejmerului, Lunca
Câlnicului şi Băcel (Comunele asociate Prejmer şi Chichiş 2002)
10. Reabilitarea sistemului de canalizare a apelor uzate menajere,
tehnologice şi a apelor pluviale la depozitul de produse petroliere Zărneşti a S.C.
ROMOIL S.A., în conformitate cu programul de conformare pentru protecţia
mediului (S.C. ROMOIL S.A. Braşov 2002)
11. Alimentare cu apă comuna Poiana Mărului- Modificare sistem captare
apă (S.C ALL PRO – COM 2002)
12. Elaborarea documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizatiei de
gospodărire a apelor la " Balastiere Măieruş" - râul Olt (S.C. Doripescoprod S.R.L.
2002)
13. Amenajare peisagistică Ferma Pănicel Râşnov judeţul Braşov (S.C.
F.S.R. SA Râşnov 2002)
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14. Reţea de canalizare şi racorduri de canalizare pentru localităţile:
Vlădeni, Dumbrăviţa, Satu Nou, Codlea, Colonia Bod, Bod-Sat şi Feldioara (S.C.
PROLEDIF S.R.L.Braşov 2002)
15. Reabilitare şi extindere reţele cu apă potabilă în comuna Hărman
(Consiliul local al comunei Hărman 2002)
16. Reabilitare reţea de canalizare şi staţie de epurare la băile Rodbav
(Penitenciar Codlea 2002)
17. Documentaţie tehnică pentru reactualizarea autorizaţiei de
gospodărie a apelor la S.C. Unicom SRL Codlea (S.C. UNICOM SRL CODLEA 2002)
18. "Reţele de apă-canal aferente ansamblului de locuinţe pentru tineret
Săcele" Faza PT+ DE (S.C. ALEX PALIAS S.R.L Braşov 2002)
19. Documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de gospodărire a
apelor la S.C. Transilvania S.A. Autobaza 2 (S.C. Transilvania S.A. Braşov 2002)
20. Staţie de epurare ape uzate la ferma zootehnică (D.G.P Penitenciarul
Codlea 2002)
21. Documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de gospodărire a
apelor la iazurile piscicole Rotbav (A.J.P.S. Braşov 2002)
22. Reţea de canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate din comunele
asociate Maieruş, cu satul aferent Arini şi Apaţa inclusiv zona turistică (Primariile
Comunelor: Apaţa si Măieruş 2003)
23. Alimentarea cu apă a localităţii Arini, comuna Măieruş, jud. Braşov
(Primăria comunei Măieruş 2003)
24. Reabilitarea sistemului de canalizare a apelor uzate menajere,
tehnologice şi a apelor pluviale la depozitul de produse petroliere Zărneşti a S.C.
ROMOIL S.A., în conformitate cu programul de conformare pentru protecţia
mediului (S.C. ROMOIL S.A. Braşov 2003)
25. Reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate provenite de la S.C.
PANTEX S.A. Faza SF (S.C. PANTEX S.A. 2003)
26. “Statie de epurare ape menajere pentru caminul de bătrâni din
comuna Hăghig” Faza SF (Primaria Comunei Haghig, jud. Covasna 2003)
27. Proiectare - Statie de epurare ape uzate la ferma zootehnica a
Penitenciarului Codlea (D.G.P Penitenciarul Codlea 2003)
28. Extindere staţie de epurare din localitatea Ilieni , jud. Covasna (S.C.
PROEX S.R.L. Sf. Gheorghe 2003)
29. "Staţie de epurare cu treaptă mecanică şi biologică " în localitatea
Cincu, jud. Braşov Faza SF (S.C. PROLEDIF S.R.L. Braşov 2003)
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30. “Separarea canalizarii apelor uzate menajere si tehnologice de apele
pluviale “ la SC BIBCO SA Biborteni-Faza PT+DE si documentatii pentru obtinerea
avizelor (inclusiv PAC ) (SC BIBCO SA Biborteni 2003)
31. Sistem integrat pentru colectarea şi epurarea apelor uzate din zona
Tarlungeni , Budila , Teliu" (Consiliul judeţean Braşov 2003)
32. Documentaţie tehnică necesesara obţinerii autorizaţiei de gospodărire
a apelor, conf. Ord. 277/11.04.1997, la Biroul Vamal Sf. Gheorghe (Direcţia
Regională Vamală Sf. Gheorghe 2003)
33. "Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă, în comuna Racoş,
jud. Braşov” - Faza: Studiul topo, documentaţie pentru avize, PAC, PT + DE
(Primăria comunei Racoş, jud. Braşov 2003)
34. "Alimentarea cu apă potabilă în satul Mateiaş, comuna Racoş , jud.
Braşov” Faza: Studiu topo, studiu geotehnic, documentaţie pentru avize, PAC,
PT + DE (Primăria comunei Racoş, jud. Braşov)
35. "Alimentarea cu apă a comunei Crizbav , jud. Braşov" – Faza: Studiu de
fezabilitate, studiu topo, studiu geotehnic preliminar, documentaţie obţinerea
avizelor (Primăria comunei Crizbav, jud. Braşov 2003)
36. "Staţie de epurare ape uzate la ferma zootehnică a penitenciarului
Miercurea Ciuc” – Faza: SF, SF, PAC, PT, DE, CS, Documentaţie de licitaţie,
Urmărire execuţie lucrare (Direcţia Generală a Penitenciarelor Penitenciarul
Miercurea-Ciuc 2003)
37. "Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă a satului Cobor, comuna
Ticuş” – Faza: SF, PT, PAC, Documentaţie de licitaţie (Primăria comunei Ticuş, jud.
Braşov 2003)
38. "Canalizarea apelor uzate şi staţie de epurare, comuna Crizbav, jud.
Braşov” – Faza: Studiu topo, studiu geo, studiu de impact, documentatie pentru
obţinerea avizelor şi studiu de fezabilitate (Primăria comunei Crizbav 2004)
39. "Hală de tratare a nămolului la staţia de epurare a apelor uzate a
municipiului Sfântu Gheorghe, jud. Covasna" – Faza: Proiect tehnic (PT), detalii de
execuţie (DDE) (Consiliul local al municipiului Sf. Gheorghe 2004)
40. “Instalaţie tratare apă potabilă în comuna Bodoc, jud. Covasna” – Faza:
Proiect tehnic (PT), detalii de execuţie (DE), montaj (M) asistenţă tehnică (AT) şi
punere în funcţiune (PIF) (Primăria comunei Bodoc 2004)
41. "Canalizare menajeră în comuna Frumoasa ( Frumoasa, Nicoleşti,
Bârzava ), jud. Harghita- investiţie nouă" – Faza: Studii de teren, documentaţii
tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire (PAC), proiect
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tehnic (PT), caiet de sarcini (CS), dosar de licitaţie lucrări (DL) şi detalii de execuţie
(DE) şi asistenţă tehnică pe perioada implementării (Consiliul Local al comunei
Frumoasa , jud. Harghita- prin Programul SAPARD 2004)
42. "Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă şi reabilitarea celei
existente, în comuna Cernat, jud. Covasna." – Faza SF (Consiliul local al comunei
Cernat 2004)
43. "Extindere alimentare cu apă a localităţii Barcani." – Faza SF (Consiliul
local al comunei Barcani 2004)
44. "Păstrăvărie pe pârâul Turcu, localitatea Zărneşti, jud. Braşov" – Faza:
Studiu de fezabilitate (S.F.), proiect tehnic( P.T) şi detalii de execuţie (DE) (S.C.
Taverna Lupilor S.R.L Braşov 2004)
45. "Modernizare strada Floroaia Mare, Întorsura Buzăului - obiect:
Canalizare menajeră, de la CM 11" – Faza: Elaborarea proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie (S.C. Standard Consulting S.R.L. Braşov 2005)
46. "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă la depozitul de produse
petroliere Zărneşti, al S.C. ROMOIL S.A." – Faza SF (S.C. ROMOIL S.A. Braşov
2005)
47. Staţie de epurare pentru epurarea apelor uzate menajere şi industriale
de pe platforma S.C. CILDRO S.A. Turnu Severin, cu încadrarea în NTPA 001/2002
(S.C. CILDRO S.A. Drobeta Turnu-Severin 2005)
48. "Păstrăvăria Strâmba, jud. Braşov" – Faza: Studiu de fezabilitate,
Documentaţie de avize, PT, DE, PAC, Documentaţie de licitaţie, Caiete de sarcini,
Studiu de impact (S.C. COMRAT S.R.L. Braşov 2005)
49. Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea avizului de gospodărire a
apelor şi studiu de inundabilitate pentru lucrarea: "Înfiinţare reţea de canalizare
şi staţie de epurare în comuna Sita Buzăului, jud. Covasna (S.C. Standard
Consulting S.R.L. Braşov 2005)
50. " Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă la depozitul de produse
petroliere Zărneşti , al S.C. ROMOIL S.A." (S.C. ROMOIL S.A. Braşov 2005)
51. " Sistem integrat de canalizare şi staţie de epurare în zon Prejmer,
Tărlungeni, Budila, Teliu" – Faza SF (Primăria comunei Prejmer, jud. Braşov 2005)
52. Documentaţie pentru obţinerea avizului de gospodărire a apelor
privind obiectivul de investiţii " Pensiune cartier Tohăniţa , loc. Zărneşti, jud.
Braşov" (S.C. BELL PROD S.R.L. 2005)
53. Locuinţă unifamilială D+P+E Maria şi Serghei Gabură: PT + PAC + DE +
CS (Maria şi Serghei Gabură 2005)
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54. Locuinţă unifamilială D+P+E Toma Valentin PT + PAC + DE + CS (Toma
Valentin 2005)
55. " Racord de alimentare cu apă şi canalizare pentru pavilion
administrativ" – Faza: Elaborare în fază unică a Proiectului tehnic (PT) şi Detalii
de execuţie (DE) + Caiet de sarcini (CS) (S.C. ROMOIL S.A. Braşov 2005)
56. "Staţie de epurare pentru epurarea apelor uzate menajere şi
industriale de pe platforma CILDRO S.A. cu încadrarea la deversare în Normativ
NTPA 001/2002” – Faza: Proiect tehnic (PT), Detalii de execuţie (DE), Proiect
pentru autorizarea lucrărilor de construire (PAC), Studiu TOPO, Studiu GEO (S.C.
CILDRO S.A. Drobeta Turnu –Severin 2005)
57. Analiza practică a soluţiei pentru "Colectarea şi evacuarea
gravitaţională , fără pompare , a apelor pluviale din zona parcului industrial
Prejmer" (S.C.GRAELLS& LLONCH ROMANIA 2005)
58. Studiu de soluţie privind:" Colectarea şi evacuarea gravitaţională, fără
pompare, a apelor pluviale din zona parcului industrial Prejmer" (S.C. GRAELLS&
LLONCH ROMANIA 2005)
59. „Alimentare cu apă, comuna Teliu , jud. Braşov- etapa a IIa " – Faza:
Proiect tehnic (PT), Detalii de execuţie DE), Proiect pentru autorizarea lucrărilor
de construire (PAC), Doc. pentru licitaţie (DL), Doc. pentru obţinerea avizelor
(reactualizare), Studiu TOPO, Studiu GEO (Primăria comunei Teliu, jud. Braşov
2005)
60. "Staţie de epurare a apelor uzate în comuna Chichiş, jud. Covasna" ,
fazele: Studiu de fezabilitate (SF) , Doc. pt. obţinerea avizelor (DA) , PT, Caiet de
sarcini (CS), Studiu TOPO, Studiu GEO (Primăria comunei Chichiş, jud. Covasna
pentru obţinerea finanţării din Fondul de Mediu 2005)
61. "Staţie de epurare a apelor uzate în comuna Sânmartin, jud. Harghita"
– Faza: Studiu de fezabilitate (SF), Doc. pt. obţinerea avizelor (DA), Studiu de
impact asupra mediului, PT, Caiet de sarcini (CS) (Primăria comunei Sânmartin,
jud. Harghita pentru obţinerea finanţării din Fondul de Mediu 2005)
62. Elaborarea captării şi evacuării apelor pluviale din obiectivul:"
SUPERMARKET - PLUS DISCOUN, Sf. Gheorghe – In fază unică (PT + PAC + DE + CS
+ DL + DA) (Plus Discount România SCS 2005)
63. Documentaţie pentru obţinerea Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor
privind obiectivul: „Ferma Pănicel, Râşnov, jud. Braşov” (F.S.R. S.A. Râşnov, jud.
Braşov 2005)
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64. "Sistem pachetizat reţele utilităţi şi branşamente la toţi consumatorii,
pentru: alimentare cu apă; canalizare şi staţie de epurare; canalizare ape pluviale;
infrastructură străzi, trotuare, podeţe, rigole; alimentare şi distribuţie energie
electrică, gaze naturale; reţele fibră optică pt. telefonie, radio, TV cablu, internet,
pentru Prejmer şi Lunca Câlnicului” – Faza SF (Primăria comunei Prejmer 2005)
65. Elaborare proiect privind adaptarea la legislaţia în vigoare a unei
suprafeţe de 2.500 m2 din Rampa Ecologică Zonală ( REZ ) Braşov – Faza unică (
PT+DE+CS) (S.C. FIN –ECO Braşov 2005)
66. Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea avizului de gospodărire a
apelor şi studiu de inundabilitate pentru lucrarea: “Înfiinţare reţea de canalizare
şi staţie de epurare în comuna Sita Buzăului, jud. Covasna”.- soluţie nouă (S.C.
Standard Consulting S.R.L. Braşov 2006)
67. Alimentare cu apa potabila a localitatilor Chilieni-Coseni, sate
apartinatoare municipiului Sf. Gheorghe, jud. Covasna – Faza: PAC, CS, DDE
(Primaria Sf. Gheorghe 2006)
68. ''Reabilitarea sisitemului de captare si tratare apa potabila in comuna
Ghidfalau, judetul Covasna'' – Faza: Studiu Geo, expertiza tehnica (pentru
constructia statiei de tratare apa potabila), documentatie pentru obtinerea
avizului Inspectoratului de Stat in Constructii (Primaria Ghidfalau 2006)
69. Managementul integrat al deseurilor in zona de sud est a jud. Brasov,
cu Prejmer centru zonal de colectare selectiva, compactare si valorificare a
deseurilor (Primaria Prejmer 2007)
70. 1) ''Canalizare si statie de epurare in localitatea Maierus'' – Faza:
Reactualizare studiu de fezabilitate, Studiu TOPO si GEO pentru amplasamentul
statiei de epurare; Reactualizare documentatie pentru obtinerea avizelor;
2)''Alimentare cu apa a localitatii Arini, comuna Maierus, judetul Brasov; Faza:
Reactualizare studiu de fezabilitate si Reactualizare documentatie pentru
obtinerea avizelor. 3) ''Canalizare si statie de epurare in localitatea Arini''- Faza:
Reactualizare studiu de fezabilitate, Studiu TOPO si GEO pe amplasamentul
statiei de epurare; Reactualizare documentatie pentru obtinerea avizelor.
(Primaria Maierus 2007)
71. ''Gestionarea selectiva a deseurilor din orasul Baraolt, cu localitatile
apartinatoare, in parteneriat cu comunele: Aita Mare, Batanii Mari, Braduti,
Varghis, Belin, cu satele lor apartinatoare'' (Consiliul Local Baraolt 2007)
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72. ''Alimentare cu apa potabila a localitatilor Chilieni-Coseni, sate
apartinatoare municipiului Sf. Gheorghe, judetul Covasna'' - Acordare
consultanta si asistenta tehnica (Primaria Sf. Gheorghe 2007)
73. ''Constructia si modernizarea sistemului de alimentare cu apa in
localitatea Varghis, judetul Covasna'' - Acordare consultanta si asistenta tehnica
(Primaria Varghis 2007)
74. ''Reabilitarea sistemului de captare si tratare apa potabila in comuna
Ghidfalau, judetul Covasna'' - Consultanta si asistenta tehnica (Primaria
Ghidfalau 2007)
75. ''Statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Chichis, judetul
Covasna'' - Consultanta si asistenta tehnica (Primaria Chichis 2007)
76. ''Amenajare albie parau Ormenis, comuna Ormenis, judetul Brasov” –
Faza: PT, PAC, DE, CS, DL, DA, studiu TOPO, studiu GEO, reactualizarea studiului
de fezabilitate (Primaria Ormenis 2007)
77. ''Managementul integrat al deseurilor in zona de nord-est a judetului
Brasov, cu Maierus centru zonal de colectare selectiva, compactare si
valorificare a deseurilor, cod CPV 74131500-1''- Faza SF (Primaria Maierus 2007)
78. ''Extindere retele apa potabila in localitatile Chilieni-Coseni, sate
apartinatoare municipiului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna'' – In faza unica:
Studiu de fezabilitate (SF), Proiect tehnic (PT), Detalii de executie (DE), Caiet de
sarcini (CS), asistenta tehnica (Primaria Sfantu Gheorghe 2008)
79. Gestionarea deseurilor menajere in zona de nord a judetului Brasov –
Studiu de fezabilitate cod CPV: 74131110-(Primaria Hoghiz 2008)
80. ''Modernizarea statiei de epurare si extinderea retelei de canalizare in
orasul Covasna'' – Faza: Studii de specialitate executate prealabil fazelor de
proiectare propriu-zise, studii de teren, proiect tehnic, intocmire devize,
antemasuratori, planuri, caiet de sarcini pentru lucrarile propriu-zise, obtinere
avize si acorduri, memoriu justificativ si analiza cost beneficiu, intocmire
documentatii tehnice necesare pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de
gospodarire a apelor si acordului de mediu, detalii de executie dupa data avizarii
proiectului tehnic, consultanta si asistenta tehnica in perioada derularii lucrarilor
proiectate (Consiliul Local Covasna 2008)
81. ''Canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Bacel, comuna
Chichis, judetul Covasna, inclusiv racorduri la gospodariile populatiei'' – Faza:
Studiu GEO, Studiu de impact si PUZ (Primaria Chichis 2008)
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82. Dezvoltarea colectarii selective prin achizitionarea de autogunoiere si
containere in orasul Rasnov – Faza SF (Primaria Rasnov 2008)
83. ''Alimentare cu apa a localitatii Calnic, comuna Valea Crisului, judetul
Covasna, cod CPV: 74232200-5, conform Anexei nr. 1, la OUG nr. 34/2006” –
Faza: Studiu TOPO, studiu GEO Proiect Tehnic (PT), Proiect pentru autorizarea
lucrarilor de constructii (PAC), Detalii de executie (DE), Caiet de sarcini pentru
executie (CS), Documentatie de licitatie (DL) (Primaria Valea Crisului 2008)
84. ''Depozit Ecologic Zonal – Etapa a II-a'' – Faza: Studiu de fezabilitate
(SF), documentatie pentru obtinerea certificatului de urbanism, documentatie
pentru obtinerea avizelor (DA), documentatie pentru scoaterea din circuitul
agricol, documentatie pentru reactualizarea autorizatiei integrate de mediu +
raport la studiul de impact, studiu GEO, proiect tehnic (PT), caiet de sarcini (CS),
proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC), detalii de
executie (DE), verificare proiect (VP) si asistenta tehnica (FIN-ECO SA 2008)
85. ''Statie de transfer produse menajere, in orasul Rasnov, jud, Brasov'' –
Faza: Studiu de fezabilitate (SF), documentatie pentru obtinerea certificatului de
urbanism, documentatie pentru obtinerea avizelor (DA), documentatie pentru
scoaterea din circuitul agricol, studiu de impact, raport la studiul de impact,
proiect tehnic (PT), caiet de sarcini (CS), proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire (PAC), detalii de executie (DE), verificare proiect (VP)
(FIN-ECO SA 2008)
86. ''Racordare de la rezervorul de inmagazinare apa R, situat in satul Belin
Vale, la conducta principala de distributie PEHD de 200 situata la intrarea in
satul Belin'' - Documentatie in faza unica: Studiu de fezabilitate (SF),
Documentatie pentru obtinerea avizelor (DA), Proiect tehnic (PT), Proiect pentru
autorizarea lucrarilor de construire (PAC), Caiet de sarcini (CS), Detalii de
executie (DE) (Primaria Belin 2008)
87. „Canalizare menajera si statie de epurare a localitatii Anghelus,
comuna Ghidfalau, judetul Covasna, (conform HG 28/2008)”–Faza: Reactualizare
SF (Primaria Ghidfalau 2008)
88. „Alimentare cu apa a localitatii Valcele, judetul Covasna, (conform HG
28/2008)” )”–Faza: Reactualizare SF (Primaria Valcele 2008)
89. „Alimentare cu apa a localitatilor Araci si Ariujd, comuna Valcele,
judetul Covasna, (conform HG 28/2008)” )”–Faza: Reactualizare SF (Primaria
Valcele 2008)
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90. „Canalizare menajera si statie de epurare a localitatii Valcele, judetul
Covasna (conform HG 28/2008)” – Faza SF (Primaria Valcele 2008)
91. „Canalizare menajera si statie de epurare a localitatii Ariujd, comuna
Valcele, judetul Covasna (conform HG 28/2008)” – Faza SF (Primaria Valcele
2008)
92. „Canalizare menajera (reactualizare studiu de fezabilitate) si
reabilitare drum comunal DC __ in localitatile Fotos si Martanus (studiu de
fezabilitate), in comuna Ghidfalau, judetul Covasna (conform HG
28/2008)”(Primaria Ghidfalau 2008)
93. „Extinderea retelei de canalizare in orasul Covasna: 1. Str. Plevnei –
Podului – Kovasznai Sandor – Luceafarului, 2. Str. Bartok Bela – Gazdane Olosz
Ella, 3. Str. Cuza Voda” – Faza: Studiu de fezabilitate, studiu TOPO si studiu
geotehnic (Consiliul Local Covasna 2008)
94. „ Debransarea imobilelor de la colectorul existent, respectiv bransarea
la colectorul nou de canalizare menajera de pe strada Gabor Aron a localitatii
Covasna, judetul Covasna” - Documentatie tehnica in faza unica (FU) (Consiliul
Local Covasna 2008)
95. „ Canalizare menajera in localitatea Lunca Marcusului, comuna
Dobarlau, cu deversare in statia de epurare a localitatii Bacel, comuna Chichis,
judetul Covasna” – Faza: Studiu de fezabilitate si studiu geotehnic (Consiliul
Local Dobarlau 2008)
96. „Canalizare menajera si statie de epurare a localitatii Valea Mare,
judetul Covasna” – Faza SF (Primaria Valea Mare 2008)
97. „Alimentare cu apa a localitatii Valea Mare, judetul Covasna” – Faza SF
(Primaria Valea Mare 2008)
98. „Modernizarea strazilor Kispal si Petofi” – Faza Studiu de fezabilitate in
conformitate cu HG 28/2008 (Consiliul Local Ozun 2008)
99. „Modernizare strada Stefan cel Mare – Tronson I in orasul Covasna,
COD CPV 71000000-8, respectiv: realizare/revizuire documentatie tehnicoeconomica” – Faza: studiu de fezabilitate (SF), Proiect Tehnic (PT), Proiect de
autorizare (PAC), Documentatie de atribuire a contractului de executie de
lucrari, inclusiv caietul de sarcini, studii de impact asupra mediului, studii
geotehnice, studii topografice, documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si
acordurilor prevazute in certificatul de urbanism, Detalii de executie (DDE),
Intocmire si depunere cerere de finantare POR (Consiliul Local Covasna 2008)
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100. Alimentare cu apa (cismele) ''Apa pentru sanatate'' pentru cartier
romi, comuna Valcele, judetul Covasna – Faza: Proiect tehnic, detalii de
executie, studiu topo, studiu geo, proiect pentru autorizatia de construire, caiet
de sarcini, verificare proiect si asistenta tehnica (Primaria Valcele 2008)
101. „Alimentare cu apa a localitatii Borosneu Mic, comuna Borosneu
Mare, judetul Covasna” – Faza: Studiu de fezabilitate, studiu topografic si studiu
geotehnic (Consiliul Local Borosneul Mare 2008)
102. „Canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Borosneu
Mic, comuna Borosneu Mare, judetul Covasna” – Faza: Studiu de fezabilitate,
studiu topografic si studiu geotehnic si studiu de impact (Consiliul Local
Borosneul Mare 2008)
103. ''Statie de sortare deseuri municipale, in orasul Brasov, jud. Brasov'' –
Faza: Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC), detalii
de executie (DE), Studiu TOPO, Studiu GEO si asistenta tehnica (FIN-ECO SA
2008)
104. „ Bransamente apa potabila comuna Racos, jud. Brasov” Documentatie in faza unica (PT, PAC, DE) si documentatie de licitatie (DL)
(Primaria Racos 2008)
105. „Bransamente apa potabila in localitatea Mateias, comuna Racos,
jud. Brasov” - Documentatie in faza unica (PT, PAC, DE) si documentatie de
licitatie (DL) (Primaria Racos 2008)
106. ''Alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatea Ladauti,
comuna Barcani, judetul Covasna'' (cuprinzand cod CPV rev 2 – 71242000-6
Pregatire proiecte si proiectare, estimare a costurilor, studiu topo, studiu geo,
studiu de fezabilitate conform HG 28/2008 si OUG 214/2009, documentatii
pentru obtinerea aizelor si acordurilor prevazute in certificatul de urbanism)
(Primaria Barcani 2009)
107. ''Alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatea Saramas,
comuna Barcani, judetul Covasna'' (cuprinzand cod CPV rev 2 – 71242000-6
Pregatire proiecte si proiectare, estimare a costurilor, studiu topo, studiu geo,
studiu de fezabilitate conform HG 28/2008 si OUG 214/2009, documentatii
pentru obtinerea aizelor si acordurilor prevazute in certificatul de urbanism)
(Primaria Barcani 2009)
108. “Canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Cutus,
comuna Crizbav, jud. Brasov” – Faza SF (Primaria Crizbav 2009)
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109. ''Canalizare si statie de epurare in comuna Sanzieni, judetul Covasna''
– Faza: Studiu topografic, Studiu geotehnic, Studiu de impact asupra mediului,
Documentatie pentru obtinerea certificatului de urbanism plus avize si acorduri,
Documentatie pentru scoaterea din circuitul agricol, Documentatie pentru
obtinerea finantarii si Actualizare studiu de fezabilitate (Primaria Sanzieni 2009)
110. "Infiintare sistem de canalizare pe teritoriul comunei Tarlungeni, jud.
Brasov cu deversarea apelor uzate in statia de epurare a localitatii Prejmer, jud.
Brasov'' (conform HG 28/2008) incluzand: studiu de fezabilitate, studiu
geotehnic, documentatie pentru obtinerea certificatului de urbanism,
documentatie pentru obtinerea avizelor si obtinerea acestora (Primaria
Tarlungeni 2009)
111. ''Extindere retea de distributie apa potabila in localitatea Teliu, jud.
Brasov'', (proiectare in faza unica)constand din: studiu topo, studiu geotehnic,
proiect pentru autorizarea lucrarilor de constructii, proiect tehnic, caiet de
sarcini, lista cantitatilor de lucrari, detalii de executie (Primaria Teliu 2009).
112. ''Extindere retea de canalizare menajera cu 3100 ml, in comuna
Haghig, jud. Covasna'', (documentatie tehnica in faza unica pentru) in
conformitate cu HG 28/2008, constand din: studiu de fezabilitate, documentatie
pentru obtinerea avizului DN si DJ, proiect tehnic, caiet de sarcini, lista
cantitatilor de lucrari, proiect pentru autorizarea lucrarilor de constructii, detalii
de executie (Comuna Haghig 2009)
113. ''Depozit ecologic de reziduuri si producere de compost in localitatea
Beclean, jud. Brasov '' – Faza: Documentaţie pentru scoaterea din circuitul
agricol, Studiu de fezabilitate, conform HG 28/2008, Documentaţie pentru
obţinerea avizelor (DA), Studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi
Raport la Studiul de impact (EIM), Proiect tehnic (PTH) + Caiete de sarcini (CS) +
Lista cantităţilor de lucrări (LCL), Documentaţie pentru Detalii de execuţie (DE),
Documentaţie pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC),
Studiu de impact asupra sanataţii populaţiei, Verificarea documentaţiei tehnice:
verificare instalaţii electrice (Ie), verificare instalaţii hidrotehnice si sanitare (Is),
verificare construcţii civile şi industriale (A, B), verificare PSI, Asistenţă tehnică
pentru toată investiţia şi pe toată durata de realizare a acesteia (Comprest S.A.
2010)
114. 1) Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a
apelor pentru Statia de Transfer a deseurilor in orasul Rasnov, judetul Brasov; 2)
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Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru
Depozit Ecologic Zonal – etapa a II – a (Fin Eco 2010)
115. Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de functionare
de la SGA Brasov pentru sediul firmei Vectra International SRL (Vectra
International SRL 2010)
116. “Reabilitarea strazii Borbat in lungime de 720 ml (strada, trotuar si
sant)” constand in: DTAC, PT, CS, lista cantitatilor de lucrari,DE si raport de
expertiza tehnica (Primaria Racos 2010)

Considerăm că această prezentare a societăţii este sintetică şi ne
exprimăm dorinţa şi în acelaşi timp interesul nostru de a vă pune la dispoziţie
elemente suplimentare pe care dumneavoastră le veţi considera utile în
evaluarea posibilitătiţor tehnice ale societăţii noastre.
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