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Asigură pregătire universitară atât pentru primul ciclu, de 

licenţă cu durata de 4 ani, în urma căruia se obţine 

calificarea de inginer, cât şi pentru ciclul al doilea, de 

masterat, in cele şase facultăţi: 

•CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE,  

•HIDROTEHNICĂ,  

•CĂI FERATE DRUMURI ŞI PODURI,  

•INSTALAŢII,  

•UTILAJ TEHNOLOGIC,  

•GEODEZIE 

•FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE ŞI 

COMUNICARE  oferă o pregătire universitară de 4 ani pentru 

ingineri şi 3 ani pentru domeniul ştiinţe umaniste.   



Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti este 

recunoscută ca parte a sistemului de învăţământ 

European şi ca urmare absolvenţii îşi pot găsi 

plasament în oricare ţară a Uniunii. 

 

Programele internaţionale de burse şi colaborări 

bilaterale oferă stagii de studiu şi de cercetare în 

peste 100 de universităţi şi laboratoare din 29 ţări 

europene.  

 

Din martie 2001 Universitatea Tehnică de Construcţii 

Bucureşti a semnat un acord de dublă diplomă cu 

universitatea ENPC din Paris, prin care studenţii 

urmează cursuri şi stagii de practică atât în România 

cât şi în Franţa, obţinând în final două diplome, una 

de inginer român şi alta de inginer francez. 

 



APA  a fost şi este un element central în societatea 

umană, civilizaţiile antice înflorind în apropierea unor 

resurse de apă abundente şi intrând în declin odată cu 

degradarea mediului datorată utilizării excesive a 

acestora.  

In prezent problema accesului la apă este tot mai acută 

în lume. Pentru o populaţie în continuă creştere, 

asigurarea apei din punct de vedere cantitativ şi calitativ 

constituie o problemă departe de a fi rezolvată.  

Schimbările climatice influenţează negativ bilanţul 

resurselor de apă, accentuând fenomenele extreme: 

inundaţiile şi seceta. 

Ca ştiinţă şi practică inginerească HIDROTEHNICA, pe 

lângă  utilizarea raţională a resurselor de apă contribuie 

semnificativ la diminuarea dezastrelor legate de apă.  





INUNDAŢIILE CREEAZĂ  MARI PAGUBE MATERIALE DAR ŞI VICTIME 

OMENEŞTI. Pentru  protecţia aşezărilor şi obiectivelor economice 

sunt necesare baraje şi lucrări de îndiguire a cursurilor de apă.  

 

SECETA ESTE CONSIDERATĂ PRINTRE CELE MAI 

MARI CATASTROFE NATURALE 



 Evaluarea şi gospodărirea resurselor de apă de suprafaţă şi 

subterană. 

 Satisfacerea cerinţelor de apă ale populaţiei urbane şi rurale 

prin îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurilor sistemelor 

centralizate de alimentare cu apă şi canalizare din oraşe şi sate. 

 Producerea de energie hidraulică, regenerabilă şi curată, prin 

hidrocentrale. 

 Apărarea împotriva dezastrelor naturale legate de apă – 

inundaţii şi secetă - prin lacuri de acumulare create de baraje, 

prin îndiguiri şi prin regularizări de râuri.  

 Construcţii pentru asigurarea navigaţiei – porturi, ecluze, 

canale navigabile.  

 Lucrări pentru protecţia zonelor litorale. 

 

 Restaurarea ecologică/renaturarea râurilor, realizarea unor 

habitate necesare dezvoltării biodiversităţii.  



 

Reducerea riscului la inundaţii şi secete prin realizarea 

unor lacuri de acumulare, poldere şi lucrări de îndiguire, 

prin regularizarea cursurilor de apă în corelare cu 

conservarea zonelor umede, prin amenajarea torenţilor şi 

realizarea unor lucrări de combatere a eroziunii solului şi 

de desecare constituie una din preocupările de bază ale 

ingineriei hidrotehnice. 

 



Energia cursurilor de apă este valorificată prin 

construcţia de hidrocentrale. Barajul hidrocentralei 

crează o cădere artificială, iar prin galerii hidrotehnice 

şi / sau conducte apă este adusă la turbine, unde se 

transformă energia hidraulică în energie mecanică şi 

apoi în energie electrică. 





APA este colectată din 

surse de suprafaţă sau 

subterane  

şi pentru a fi potabilizată 

trebuie tratată. 

Apa potabilă este apoi 

distribuită populaţiei. 

Apele uzate rezultate din 

gospodării şi industrie 

trebuie  

colectate şi epurate înainte 

de a ajunge înapoi în natură. 



Facultatea de Hidrotehnică dăinuie din 1896, fiind una din 

primele şcoli academice 

de elită din România. 

Cu o bogată tradiţie şi un corp profesoral de prestigiu, 

Facultatea de Hidrotehnică este acreditată pentru toate 

ciclurile de învăţământ superior - licenţă, masterat şi 

doctorat.  

Facultatea de Hidrotehnică îşi construieşte programul 

educaţional, de cercetare şi consultanţă urmărind 

soluţionarea problemelor actuale ale gestiunii resurselor 

de apă şi ale ingineriei mediului. 

 



FACULTATEA de HIDROTEHNICĂ  

oferă cursuri de pregătire 

universitară de licenţă, cu durata de 4 ani în următoarele 

domenii şi specializări:   

DOMENIUL  INGINERIE  CIVILĂ 

SPECIALIZĂRI 

DOMENIUL  INGINERIA  MEDIULUI 

SPECIALIZAREA 

DOMENIUL  INGINERIA  SISTEMELOR 

SPECIALIZAREA 



 Specializarea are ca obiectiv formarea specialiştilor 

pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea lucrărilor  

hidrotehnice. 

  



Lucrări de barare combinate cu îndiguiri şi regularizări de 

râuri în vederea protejării populaţiei şi a bunurilor 

împotriva inundaţiilor. 

 

Amenajarea porturilor fluviale şi a porturilor maritime. 

 

Canale navigabile şi ecluze. 

 

Lucrări costiere şi de protejare a litoralului. 



Specializarea  

INGINERIE SANITARĂ şi PROTECŢIA MEDIULUI - ISPM 

asigură formarea specialiştilor în domeniile următoare: 

 

 Distribuţia apei la 

consumatori prin reţele de 

distribuţie  

 Alimentarea cu apă potabilă 

pentru populaţie, instituţii 

publice şi agenţi economici, 

care presupune captarea, 

tratarea şi transportul apei prin 

aducţiuni şi înmagazinarea  

în rezervoare şi castele de apă. 



 Restituţia apelor uzate prin sisteme de canalizare şi  

staţii de epurare pentru corectarea calităţii apelor uzate înainte 

de deversarea acestora în emisarii naturali, pentru a diminua  

efectele negative asupra mediului. 

 Colectarea şi tratarea corespunzătoare a deşeurilor  

urbane şi industriale, sisteme de colectare selectivă şi  

centralizată 

 Valorificarea deşeurilor şi depozitarea lor  

controlată. 



Specializarea are ca obiectiv formarea specialiştilor 

în protecţia factorilor de mediu (apă, aer, sol) şi asigură  

următoarele competenţe:  

 monitorizarea  calităţii factorilor de mediu 

 identificarea surselor de poluare a mediului 

 evaluarea impactului asupra mediului 

 elaborarea scenariilor de evoluţie a calităţii factorilor 

     de mediu pe bază de modelare matematică 

 elaborarea şi avizarea de proiecte pentru soluţii constructive 

       de protecţie a mediului 

 elaborarea de soluţii de remediere a factorilor de  

mediu poluanţi  

 adoptarea de decizii şi soluţii în situaţia unor  

     poluări accidentale 

 întocmirea de documentaţii pentru avize de mediu 

 elaborarea sistemelor de management al calităţii factorilor 

    de mediu 

 



 

 elaborarea de proiecte 

pentru managementul 

riscului la inundaţii 

 elaborarea de proiecte 

pentru soluţii constructive 

de protecţie a mediului 



 Specializarea formează ingineri având competenţe 

specifice domeniului Ingineria Sistemelor pentru activităţi  

de creare şi administrare de sisteme informatice, sisteme 

automate în construcţii şi de sisteme de date geospaţiale. 

 

Viitorul inginer va avea următoarele competenţe: 

 

 analiza, proiectarea şi administrarea sistemelor  

            complexe (informatice şi automate) ; 

 programarea calculatoarelor pentru diferite domenii; 

 proiectarea şi administrarea reţelelor de calculatoare; 

• prelucrarea datelor spaţiale. 



Absolvirea ciclului II de studii oferă posibilitatea de 

aprofundare a specializării şi  

dreptul de a accede spre doctorat, grade profesionale 

şi învăţământ superior. 

 După obţinerea  TITLULUI DE INGINER se poate opta 

pentru  

continuarea studiilor în Ciclul II - MASTER, cu durata 

de  

trei semestre la una din următoarele specializări: 



Facultatea de Hidrotehnică dispune de spaţii moderne de 

învăţământ, cercetare, laboratoare de informatică, centru de 

informare - documentare, oferind condiţii excelente de educaţie, la 

standarde europene: 

 

 peste 20 de săli de clasă pentru cursuri şi seminarii 

 

 un amfiteatru cu o capacitate de 90 locuri capabil să                   

găzduiască orice fel de manifestări interne şi internaţionale 

  

 laboratoare proprii de informatică (5 săli), hidraulică, geotehnică 

şi fundaţii, tehnologii geospatiale şi GIS, alimentări cu apă, alături 

de laboratoarele UTCB de beton, inginerie seismică, fizică, etc. 

 

 bibliotecă dotată cu sală de lectură şi reţea de calculatoare 

 

  Laboratoarele didactice şi de cercetare au beneficiat în ultimii ani 

de finanţări importante care au permis realizarea unei dotări cu 

echipamente de ultimă generaţie, la cele mai ridicate standarde. 







 Studenţii pot beneficia de următoarele tipuri de burse: 

•burse de studii 

•burse de ajutor social 

•burse de ajutor social ocazional 

•burse de performanţă 

•burse de merit 

•burse acordate de diverşi parteneri ai facultăţii şi universităţii 

•burse de studiu în străinătate  

 În cadrul parteneriatelor pe care Facultatea de Hidrotehnică le-a încheiat cu 

diferite companii din domeniu există posibilitatea ca studenţii cu performanţe 

deosebite, sau cu situaţii familiale speciale să beneficieze de sprijin financiar 

pentru absolvirea studiilor. 

 Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti 

are încheiate acorduri bilaterale cu universităţi de prestigiu din Franţa, Marea 

Britanie, Germania, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Belgia, Danemarca, 

Olanda, Austria, 

Suedia etc., în baza cărora studenţii UTCB pot studia câteva luni sau un an la 

univesităţile partenere. 



În anul universitar 2011 / 2012 

FACULTATEA de HIDROTEHNICĂ 

scoate la concurs un număr de 275 de locuri 

subvenţionate de la buget, repartizate astfel: 

Pe lânga locurile subvenţionate de la bugetul de stat 

sunt oferite şi locuri cu taxă. 

Modalitatea de înscriere şi admitere va fi anunţată din 

timp pe site-ul universităţii: www.utcb.ro 



Absolvenţii Facultăţii de Hidrotehnică pot lucra în următoarele 

domenii: 

• angajarea în firme de proiectare şi execuţie a marilor structuri 

hidrotehnice (baraje, ecluze, canale, centrale hidroelectrice, porturi, 

regularizări de râuri) 

• angajarea în Direcţiile de Ape şi Sistemele de Gospodărire a Apelor, 

pentru managementul cantitativ şi calitativ al resurselor de apă 

• angajarea în companii sau administraţii naţionale pentru exploatarea 

amenajărilor hidrotehnice („Apele Române”, Hidroelectrica, ANIF)  

• cercetare - dezvoltare în domeniul hidrotehnic 

 



• execuţie lucrări de infrastructură de alimentări cu apă, canalizări, staţii de 

tratare sau epurare a apei 

• operare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare, staţii de tratare sau 

epurare 

• proiectare şi consultanţă pentru lucrări de alimentări cu apă, canalizări, 

staţii de tratare şi epurare, gestiunea reziduurilor 

• cercetare - dezvoltare în domeniul îmbunătăţirii tehnologiilor existente de 

tratare şi epurare a apei 



 Specifice acestui domeniu sunt următoarele tipuri de activităţi: 

• studii de impact şi bilanţuri de mediu  

• studii şi cercetări ale efectului activităţilor economice asupra mediului  

(calcule de emisii de substanţe poluante, gradul de afectare a factorilor de 

mediu, vizualizare în format digital)  

• studii de vulnerabilitate şi managementul riscului la poluare cronică sau 

accidentală  

• evaluarea pericolului de inundaţii şi managementul riscului pe bază de 

modelare  matematică 

• activitati de gospodărire a apelor 

  

Oportunităţile de angajare sunt numeroase, atât la societăţile comerciale cât 

şi la instituţiile de stat.  Ca instituţii de stat se menţionează: Agenţiile Locale 

şi Regionale de Protecţia Mediului, Agenţia Naţională de Protecţia Mediului, 

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Institutul Naţional de Hidrologie şi 

Gospodărirea Apelor, Compania Naţională “Apele Române”. 

     La instituţiile statului se adaugă societăţile comerciale specializate în 

consultanţă în protecţia mediului şi Departamentele de Mediu ale fiecărui 

agent economic şi industrial.  

 

 

 

 

     

 



• analist de sistem (sistem informational, sistem automat, sistem informatic); 

• proiectant de sisteme; 

• programator pentru aplicaţii complexe; 

• expert în imotică şi/sau domotică; 

•expert in informatica aplicată geospaţială; 

•expert in informatică aplicată (diferite domenii); 

•profesor de specialitate 



 În vederea îmbunătăţirii continue a procesului de 

formare a viitorilor specialişti în domeniul infrastructurii 

de apă, a cunoaşterii în detaliu a problemelor actuale ale 

domeniului, respectiv a îndrumării absolvenţilor spre 

locuri de muncă specifice pregătirii acestora, Facultatea 

de Hidrotehnică a încheiat contracte de parteneriat cu 

societăţi de proiectare, consultanţă, operare, execuţie, 

întreţinere şi din administraţie care îşi desfăşoară 

activitatea în domeniul gospodăririi resurselor de apă. 

Principalele domenii de parteneriat se 

referă la:  



Realizarea în facultate a unor prezentări tehnice de către 

specialişti ai partenerului, ale tehnologiilor, echipamentelor, 

proiectelor pe care le realizează sau le exploatează în vederea 

promovării societăţii şi a performanţelor acesteia în rândul 

studenţilor şi al corpului profesoral al facultăţii. 

Organizarea unor întâlniri între absolvenţii facultăţii şi 

conducerea societăţii partenerului în vederea ofertării unor 

locuri de muncă. 

Asigurarea locurilor de practică productivă, precum şi vizite de 

documentare de scurtă durată la punctele de lucru proprii. 

Colaborare în stabilirea temelor proiectelor de diplomă pentru 

absolvenţii facultăţii. 

Participarea în comun la licitaţii pentru lucrări de mare 

amploare, complexitate şi dificultate, a căror soluţionare 

impune cumularea eforturilor ştiinţifice şi tehnice ale celor 

două instituţii. 



Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
este instituţia de specialitate a administraţiei 

publice centrale, aflată în subordinea Ministerului Mediului 

cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei în 

domeniul protecţiei mediului.  

 S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. PITEŞTI se defineşte ca un operator în domeniul 

apei potabile şi al apelor uzate pe o arie lărgita de operare şi urmăreşte ca 

performanţele operaţionale şi financiare să o recomande ca fiind o companie 

competitivă pe piaţa serviciilor publice de apă şi de canalizare din Uniunea Europeană. 

 În ultimii ani, preocuparea pentru calitate a evoluat remarcabil şi se acordă o atenţie deosebită menţinerii şi ridicării 

serviciilor de alimentare cu apă la cele mai înalte standarde. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărire Comunală a aprobat şi eliberat societăţii noastre, “Licenţa de operare clasa I”, fiind cea mai înaltă 

distincţie pentru serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare, S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. prestând servicii pentru 

circa 355 000 locuitori. 

      Prin eforturile susţinute ale echipei manageriale, Apă Canal 2000 S.A. Piteşti a devenit prima companie de apă din ţară 

care a implementat un sistem de management integrat calitate - mediu - sănătate şi securitate în muncă. 

 

Adresa: B-dul I.C. Brătianu, nr. 24A, Piteşti, jud. Argeş, Tel / Fax: 0248.223.540 

E-mail: contact@apa-canal2000.ro 

Adresa web: www.apacanal2000.ro  

                                                                      Responsabilităţile ANPM sunt: 

• asigurarea suportului tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, a strategiilor şi 

politicilor sectoriale de mediu armonizate cu acquis-ul comunitar şi bazate pe conceptul de dezvoltare 

durabilă 

• implementarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului 

• coordonarea activităţilor de implementare a strategiilor şi politicilor de mediu la nivel naţional, regional şi 

local 

• autorizarea activităţilor cu impact potenţial asupra mediului şi asigurarea conformării cu prevederile 

legale  



 Apa Nova Bucureşti,  
filiala Veolia Apa în România,este o societate privată 

ce funcţionează din noiembrie 2000. Avem în prezent 2000 de salariaţi şi 

peste 2 milioane de locuitori deserviţi. 

        Domeniile noastre principale de activitate sunt: 

 CAPTARE, TRATARE, 

POMPARE, DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ şi COLECTARE APE UZATE. 

 

Date de contact:  

Adresă sediu central: str. Aristide Demetriade, no. 2, sector 1, Bucureşti 

Tel/ fax: 021. 312. 41. 66/ 313. 20. 00 

e-mail: office@apabucur.ro 

 APASCO este o societate comercială pe acţiuni, cu capital privat, specializată în 

construcţii hidrotehnice speciale - baraje de beton, anrocamente şi materiale locale, 

construcţii hidroenergetice, lucrări de amploare şi complexitate ridicată, lucrări de 

combatere a inundaţiilor şi de protecţia mediului. 

                    Centrul de greutate se afla în jud. Prahova şi în judeţele adiacente, dar sunt în         

execuţie şi lucrări în bazinele hidrografice Olt, Jiu, Bega, Cerna precum şi  

în alte judeţe. 

                    Obiectivul societăţii este de a atinge nivelul unei companii de prestigiu 

internaţional, care să satisfacă cele mai exigente cerinţe privind calitatea lucrărilor. 

 

Adresa: Maneciu - jud. Prahova, Tel: 0244.295.440 

Adresa web: www.apascogrup.ro 

E-mail: secretariat@apasogrup.ro 



 Domeniul de activitate al companiei este:  

•producerea şi distribuirea apei potabile 

•colectarea şi epurarea apelor uzate 

•colectarea şi epurarea apelor pluviale 

 

Adresa: Str. Kos Karoly nr. 1, Tg. Mureş, 540297, România 

Tel. 0265.208.800, Fax. 0265.208.881 

E-mail: office@aquaserv.ro 

www.aquaserv.ro 

Direcţii de acţiune DANEX: 

•alimentări cu apă 

•tratare ape brute 

•staţii de pompare pentru canalizare 

•epurare ape uzate menajere sau industriale 

•irigaţii - desecări 

•reabilitare lacuri, iazuri pentru oraşe şi zone turistice 

•centrale hidraulice de mică putere 

•echipamente de pompare pentru intervenţii rapide în caz  

de incendiu 

•vehicularea dejecţiilor de la ferme de animale 

 

Adresa:Str. Gării Obor, nr.8B, sect.2, Bucureşti, România 

Tel.: 021.252.73.24, Fax: 021.252.53.50 

E-mail: office@danex.ro 

www.danex.ro  



DOKA este unul din liderii mondiali în domeniul dezvoltării, producţiei şi distribuţiei de echipamente de 

cofrare pentru toate sectoarele din industria construcţiilor. Prin oferta noastră inovativă îi sprijinim pe 

antreprenorii din toată lumea pentru a construi mai repede, mai bine, mai economic şi mai sigur. 

Compania care dupa 130 de ani continuă să fie o “afacere de familie”, investeşte în creativitatea, cunostinţele şi 

abilităţile angajaţilor săi. 

Valorile noastre se bazează pe responsabilitatea şi implicarea individuală, motorul nostru de dezvoltare. 

 

DOKA ROMANIA 

077180 Tunari, Şos. de Centură nr.34, România 

Tel.: 021.206.49.50, Fax.: 021.206.49.99 

E-mail:  Romania@doka.com 

www.doka.com.ro 

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE CONSTRUCŢII “ERBAŞU” S.A  desfăşoară activităţi în 

următoarele domenii de construcţii: 

•construcţii civile (rezidenţiale, birouri) şi industriale (comerciale, depozite, hale, etc.) 

•construcţii edilitare (apă, canal, termoficare şi drumuri) 

•construcţii speciale (poduri, pasaje, subtraversări, translatări imobile, consolidări imobile, 

foraje pentru alimentare cu apă) 

•construcţii hidrotehnice (baraje, staţii de epurare şi tratare a apei, apărări de maluri ) 

 

Adresa: Str. Nicolae G. Caranfil nr.72, bl.XXII A, ap.1-2, sect.1, Bucuresti 

Tel.: 021.232.35.45, Fax.: 021.232.35.05 

www.erbasu.ro 



GRAITEC este un important dezvoltator de software dedicat proiectării în domeniul construcţiilor, oferind 

soluţii software pentru modelarea şi detalierea structurilor metalice şi din beton armat. 

În prezent, GRAITEC oferă clienţilor suita de programe Graitec Advance - o soluţie integrată de CAD şi calcul 

ce include aplicaţiile Advance Design (program de calcul cu element finit şi dimensionarea structurilor din 

beton armat şi metal), Advance Beton (program pentru proiectarea şi desenarea structurilor din beton armat) şi 

Advance Metal (program pentru proiectarea şi desenarea structurilor metalice). 

Adresa: Str. Samuil Vulcan 10, sect. 5, Bucuresti 

Tel.: 0214.10.01.19, Fax: 0214.10. 01. 24 

E- mail: office@graitec.ro 

Web: www.graitec.com/ro  

GREEN REPORT este liderul pieţei informaţiilor de mediu, acoperind toate canalele de comunicare media. 

Revista, portalul de ştiri pe internet şi wap, emisiunea TV, campaniile şi evenimentele poziţionează iniţiativa 

Green Report în centrul afacerilor de mediu şi a investiţiilor în dezvoltarea durabilă şi în protecţia mediului. 

O atenţie deosebită acordăm publicării şi dezbaterii informaţiilor despre menţinerea calităţii apelor, tratarea 

apelor reziduale, producerea de energie regenerabilă, protecţia coastelor, apărarea împotriva inundaţiilor şi 

contracararea secetei. 

 

Redactia Green Report 

Str. Vasile Lascăr, nr.8, sect.2, Bucuresti 

E-mail: office@green-report.ro 

Tel.: 021 310 63 97, Fax.: 021 316 28 23 

www.green-report.ro 



Societatea HIDROCONSTRUCŢIA S.A. este în prezent cea mai mare firmă de construcţii din 

România care realizează în calitate de antreprenor general şi cu forţe proprii, toate categoriile de 

lucrări de construcţii, cu finanţare publică sau privată, în orice amplasament din ţară sau străinătate. 

Declaraţia de politică asumată şi certificările internaţionale ale managementului calităţii,   

protecţiei mediului, sănătăţii şi securităţii muncii, garantează capacitatea tehnică şi 

managerială de execuţie a lucrărilor, în vederea satisfacerii cerinţelor, nevoilor şi 

aşteptărilor clienţilor. 

 

Adresa: Calea Dorobanţilor nr. 103-105, sect. 1, Bucureşti 

Tel.: 021.208.14.00, Fax: 021.208.14.01 

E-mail: office@hidroconstrutia.com 

www.hidroconstrctia.com 

Servicii cheie din cadrul departamentului de apă: 

•studii de fezabilitate, studii de impact asupra mediului, proiectare tehnică şi detalii de execuţie,     

• asistenţă tehnică şi supervizare 

• managementul riscului în următoarele domenii de activitate: lucrări de gospodărire a apelor, surse de 

energie regenerabilă, lucrări de alimentare cu apă şi canalizare, tratarea apei şi epurarea apelor uzate. 

 

Adresa: Str. Carol Davila, nr.85, sect.5, Bucureşti, România 

Tel.: 0311.065.376 / 0311.065.377, Fax: 0311.034.189 

E-mail: Ionitaj@halcrow.com 

Web: www.halcrow.ro 



IRIDEX GROUP CONSTRUCŢII execută drumuri, parcări, piste aeroportuare,  

reţele de apă şi canalizare, depozite de deşeuri menajere şi industriale (periculoase 

şi nepericuloase), lucrări hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare, lucrări de reintegrare 

a haldelor miniere în mediul înconjurător, construcţii civile şi industriale, demolări şi alte lucrări speciale. 

Din 1994 Iridex Group Construcţii a introdus pe piaţă o gamă nouă de materiale speciale 

pentru construcţii: materialele geosintetice utilizate în lucrări de protecţie a mediului; 

impermeabilizarea depozitelor de deşeuri, rezervoarelor petroliere, bazinelor; 

combaterea eroziunii solului; consolidarea taluzurilor; creşterea capacităţii portante etc. 

Adresa: B-dul Eroilor 6-8, Voluntari, Jud. Ilfov 

tel/ fax: 021 240 40 41 

e-mail: marketing@iridexcons.ro 

www.iridexcons.ro  

MOTT MACDONALD este o companie de consultanţă de talie mondială în dezvoltarea  

multor aspecte ale vieţii de zi cu zi - de la transport, apă şi mediu, până la construcţii şi industrie, cu o cifră de 

afaceri de peste 1 miliard euro şi în jur de 13 000 de angajaţi. Proiectele desfăşurate în domeniile menţionate mai 

sus au fost finanţate, atât din fonduri externe de pre-aderare, cât şi din cele interne, guvernamentale, având drept 

parteneri instituţii europene, guvernamentale, companii de servicii publice, autorităţi publice locale şi importante 

firme internaţionale şi locale de consultanţă. 

 

Adresa: Str. Iancu Căpitanu nr.15, sect. 2, Bucureşti 

Tel.: 021 252 27 38 / 39, Fax: 021 252 27 37 

E-mail: office@mottmac.ro 

Web: www.mottmac.ro 



S.C. REPCON S.A. 

    Domenii de activitate: 

•construcţii hidrotehnice 

•lucrări de îmbunătăţiri funciare 

•construcţii civile 

•lucrări edilitare 

 

Adresa: Bihor, Oradea, Str. Atelierelor nr.14 

Tel.: 0259 423 225, Fax: 0259 423  308 

E-mail: tehnic@repcon.ro 

Web: www.repcon.ro 

SIALCO TRADING  oferă: livrare de produse, realizare de instalaţii hidraulice, electromecanice şi 

automatizări, consultanţă tehnică, proiectare, punere în funcţiune, lucrări “la cheie”, service 

cu principalele produse: vane, stavile ERHARD, servomotoare AUMA, echipamente de dozare GRUNDFOS 

ALLDOS, pompe TYCO STRATE, MONO PUMPS 

pentru aplicaţiile din domeniul apei: staţii de pompare, tratare, epurare, apeducte, baraje, aducţiuni, 

rezervoare, hidrocentrale, protecţia mediului.  

 

Adresa: Str. Madrid nr.4, Bucureşti 

Tel.: 021 230 1328, Fax: 021 230 7170 

E-mail: sialco@sialco 

Web: www.sialco.ro 



Ileana Mihaela Craciun 

 VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES (VWS)  

este lider mondial în concepţia şi realizarea lucrărilor de tratare a apei, fie ele 

municipale sau industriale. 

Activitatea principală a VWS constă în concepţia şi execuţia instalaţiilor ca 

antreprenor general pentru:  

• tratarea apei pentru potabilizare sau obţinerea apei pure 

     pentru procesele industriale 

• epurarea apelor uzate municipale sau industriale 

 

Date de contact: Andreea Popovici - Responsabil Resurse Umane 

Adresa: Str. Fabrica de Glucoză nr.5, Clădirea Aerofina, etaj 4, 020331, sect.2, 

Bucureşti 

Tel.: 021. 243. 07. 91 

e-mail: Andreea.Popovici@veoliawater.com 

 www.vws.ro  




