


SEARCH CORPORATION este una

dintre cele mai importante firme

din România, specializat` în

planificarea re]elelor de transport

rutier, care ofer` servicii de

proiectare, consultan]` [i management

în domeniul infrastructurii

de transport rutier. 

Înfiin]at` în anul 1991, SEARCH

CORPORATION s-a dedicat misiunii

de a furniza clien]ilor s`i servicii de

cea mai bun` calitate într-o manier`

profesional`, inovatoare [i eficient`

din punct de vedere tehnic [i financiar. 

Viziunea companiei SEARCH

CORPORATION este de a-[i men]ine

pozi]ia de lider în domeniul ingineriei de

drumuri [i poduri în România [i de a se

dezvolta pe pia]a interna]ional` din

aceste domenii, prin colaborare cu firme

[i clien]i interna]ionali.

Ideea fundamental` pe care s-a

dezvoltat SEARCH CORPORATION

a fost crearea unei organiza]ii

profesionale puternice, care s` lucreze

la standarde interna]ionale [i costuri

competitive.

Politica SEARCH CORPORATION este

orientat` c`tre client, ac]iunile

desf`[urate de noi urm`rind nu doar

satisfacerea cerin]elor, ci [i anticiparea

nevoilor acestuia. 

Modalitatea \n care abord`m orice

lucrare este orientat` spre beneficiul

proiectului. Politica de dezvoltare a

firmei are la baz` politica de

dezvoltare a drumurilor din România. 

SEARCH CORPORATION s-a implicat

al`turi de Ministerul Transporturilor,

Compania Na]ional` de Autostr`zi

[i Drumuri Na]ionale, precum [i de

autorit`]ile locale, în elaborarea

strategiei de dezvoltare a infrastruc-

turii rutiere.  

Ing. Michael M. STANCIU - Pre[edinte -



Pentru proiectele majore pe care le-a efectuat pân` în prezent, 
SEARCH CORPORATION a dezvoltat parteneriate puternice cu 
urm`toarele companii interna]ionale: 

• Bechtel, SUA (Autostrada Bra[ov – Târgu Mure[, 160 km)
• Parsons Group International, SUA (Autostrada Bucure[ti – Fundulea, 26 km)
• Parsons Brinckerhoff, SUA (reabilitarea drumului na]ional nr. 2, S`b`oani -  

Suceava - Siret, 150 km)
• Wilbert Smith, SUA (Varianta ocolitoare Deva – Or`[tie, 36 km)  
• Louis Berger, SUA (Prima etap` a programului na]ional de reabilitare, 300 km)
• Halcrow, Marea Britanie (Varianta ocolitoare Pite[ti, 47 km

[i DN6 Craiova - Drobeta Turnu Severin)
• Atkins, Marea Britanie (reabilitarea drumului na]ional nr.6, 

Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, 180 km)
• Scott Wilson, Marea Britanie (Varianta ocolitoare Media[, 16 km)
• Spea Ingegneria SpA, Italia (A doua etap` a programului na]ional 

de reabilitare, 130 km)
• Kocks, Germania (Autostrada Fundulea - Lehliu 33km, PMS în Macedonia) 
• CPC, Japonia (Dou` variante ocolitoare: Timi[oara - 16 km [i Craiova - 14 km)

DN1 - Predeal - Bra[ov

Autostrada
Bucure[ti
- Pite[ti

DN1 - Posada

Autostrada
Bucure[ti - Constan]a

(nod Fundulea)

Autostrada
Bucure[ti - Constan]a
(nod Fundulea)

Autostrada
Bucure[ti - Constan]a

Pod peste Dun`re
la Gogo[u

SEARCH CORPORATION este membr` a urm`toarelor
organiza]ii profesionale: 
• International Road Federation (IRF), fiind implicat` ca factor decizional 

în conducerea executiv` a acestei organiza]ii 
• European Cooperation in the Field and Technical Research (COST)
• FWD User’s Group 
• Asocia]ia de Standardizare din România (ASRO)
• Asocia]ia Profesional` de Drumuri [i Poduri din România (APDP)
• Asocia]ia Român` a Inginerilor Consultan]i (ARIC), membr` FIDIC 
• Asocia]ia Aeroporturilor din România (AAR)
• Asocia]ia de Acreditare din România (RENAR) 
• Asocia]ia Român` a Antreprenorilor din Construc]ii (ARACO) 
• Parteneriatul Global de Siguran]` Rutier` (GRSP)

În ultimii 17 ani, SEARCH CORPORATION
a devenit o resurs` puternic` [i de încredere
pentru administratorii drumurilor din România,
în domeniul planific`rii, proiect`rii
[i finaliz`rii lucr`rilor de infrastructuri rutiere.
Aceste arii de expertiz` includ: 

Transport Rutier:
• Proiectare pentru: 

- autostr`zi   
- poduri
- drumuri urbane [i interurbane

• Masterplanuri de transport
(Planificare Urban` [i Regional`)

• Studii de trafic (Management de trafic) 
• Studii de transport public 
• Studii de impact asupra mediului
• Evaluarea [i managementul structurilor rutiere 

Analize de eficien]` economic`
Aeroporturi, infrastructur` aeroportuar`:

- piste aterizare/decolare
structuri rigide [i flexibile   

- c`i de rulare [i platforme
- terminale de pasageri
- cargo

Proiectare construc]ii civile:
- Cl`diri birouri
- Locuin]e 
- S`li de sport etc.

Studii teren, analize de laborator
Asisten]` tehnic` conform Legii 10/1995
Supervizarea lucr`rilor de construc]ie
• Managementul proiectelor

Autostrada Bucure[ti - Constan]a (nod Fundulea)

Diagrama rela]iilor
de trafic \ntr-o intersec]ie

Arad - Centur` Est

Înc` de la începutul activit`]ii sale, SEARCH CORPORATION  a participat la programul de
reabilitare a drumurilor nationale din România, proiectând aproximativ 2000 km în
toate regiunile ]`rii, în patru dintre cele cinci etape de reabilitare desf`[urate pân` acum.
Realizând importan]a dezvolt`rii infrastructurii rutiere ca unic mijloc de cre[tere 
economic` [i de aliniere la standardele Uniunii Europene, SEARCH CORPORATION a
sus]inut [i a oferit expertiz` tehnic` Ministerului Transporturilor [i Companiei Na]ionale de
Autostr`zi [i Drumuri Na]ionale, în vederea elabor`rii programului de autostr`zi din
România.



Sistemul de calitate al SEARCH CORPORATION reprezint` fundamentul de operare
al managementului firmei [i se bazeaz` pe Standardul ISO 9001-2000.

Înca din 1998, LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE din Londra a atestat
sistemul de management al calit`]ii, dând astfel girul unui sistem care

func]ioneaz` la nivel interna]ional.
Ca rezultat al aplic`rii acestui sistem de calitate, SEARCH CORPORATION
a primit cea mai înalt` distinc]ie na]ional` „Trofeul pentru Excelen]` în
Management" acordat` de Funda]ia Român`
pentru Calitate J.M. Juran, în prezen]a Pre[edintelui României. 



SEARCH CORPORATION are peste 500 de angaja]i, din care:

• 72% sunt ingineri de drumuri [i poduri, speciali[ti în planificare urban` [i regional`, tehnicieni;

• 28% economi[ti, speciali[ti marketing [i personal administrativ.





Modul de abordare a proiectelor se bazeaz` pe un management [i

pe o planificare detaliat` a tuturor activit`]ilor precum [i pe o

comunicare eficient` care permite o bun` gestionare a informa]iilor.

Colaborarea strâns` cu

autorit`]ile locale este un alt

element de baz` al procesului

nostru de proiectare.

Rezultatul: proiecte de înalt

nivel tehnic [i calitativ,

cu solu]ii optimizate din punct

de vedere tehnic [i economic,

elaborate în timpul

contractual [i cu costuri

competitive.     

Activitatea desf`[urat` în cadrul

departamentului urm`re[te

aplicarea procedurilor sistemului

de calitate intern, creat atât

în vederea eficientiz`rii cât [i

a controlului lucr`rilor.  

Speciali[tii Departamentului
de proiectare al
SEARCH CORPORATION
realizeaz` la nivel interna-
]ional, printre altele,
urm`toarele
servicii profesionale:

• Preg`tirea ofertelor tehnice
în vederea particip`rii
la licita]ii;

• Elaborarea caietelor de
sarcini pentru selectarea
sub-proiectan]ilor de diverse
specialit`]i (pentru studii
geotehnice, mut`ri-protej`ri
instala]ii); 

• Studii de pre-fezabilitate
[i fezabilitate pentru lucr`ri
de drumuri [i poduri, la
orice nivel de complexitate
pentru reabilitarea [i/sau
modernizarea re]elei de
drumuri existente [i pentru
construc]ia de drumuri noi
[i autostr`zi;

• Documenta]ii de licita]ie
pentru construc]ii, în
conformitate cu legisla]ia 
româneasc` [i metodologia
IFI, elaborate pentru
clien]ii no[tri; documente
de precalificare, specifica]ii
tehnice, liste de cantit`]i,
instruc]iuni pentru ofertan]i,
evalu`ri financiare confi-
den]iale ale Inginerului
(în termeni FIDIC) pentru lucr`rile de construc]ie;

• Detalii de execu]ie pentru lucr`ri de drumuri [i autostr`zi;
• Proiecte de consolidare a terenurilor;
• Asisten]` tehnic` pe durata perioadei de construc]ie, în conformitate cu

cerin]ele legisla]iei din România.

DN1 - Posada

Autostrada
Bucure[ti - Constan]a
(sector Bucure[ti - Fundulea)

DN1

DN1 - Otopeni

Autostrada Bucure[ti - Constan]a
(nod Fundulea)

Autostrada Bucure[ti - Constan]a

Autostrada
Bucure[ti - Constan]a
(nod Fundulea)

DN1 - Comarnic - Sinaia

Departamentul de proiectare

drumuri [i autostr`zi al

SEARCH CORPORATION

num`r` 60 de ingineri [i

tehnicieni specializa]i

în proiectare [i organiza]i în: 

• 5 colective de proiectare

drumuri [i autostr`zi 

• 2 colective de proiectare

consolid`ri terasamente  

• 1 colectiv devize

• 1 colectiv asisten]` tehnic`  



Coordonarea fiec`rui proiect de c`tre

directori de programe/[efi de proiect atesta]i

profesional, efectuarea de expertize tehnice,

utilizarea unor programe de ultim` or`

pentru prelucrarea datelor, prezentarea

\n limba romån` [i englez` a proiectelor

pentru facilitarea comunic`rii cu beneficiarii

sau finan]atorii de proiect sunt câteva dintre

coordonatele dup` care se desf`[oar` activi-

tatea din cadrul departamentului. 

Activitatea de proiectare din cadrul departamentului

poate fi sintetizat` astfel:

Proiectare autostr`zi:

- toate fazele de proiectare pentru 120 km de autostrad`

- studii de fezabilitate pentru 650 km de autostrad` 

- studii de prefezabilitate pentru 130 km de autostrad`

Proiectare drumuri na]ionale, jude]ene [i locale:

- toate fazele de proiectare pentru reabilitarea [i construc]ia 

a peste 2000 km de drumuri, acoperind toate gradele de 

dificultate impuse de condi]iile de relief 

- servicii de asisten]` tehnic` pe perioada construc]iei 

Proiectare str`zi:

- toate fazele de proiectare pentru 460 km reabilitare sau construc]ii noi de str`zi în 

Municipiile Bucure[ti, Sibiu, Ia[i, Arad, Cluj etc.

Proiecte de semnaliz`ri [i marcaje    

Proiecte de amenajare a intersec]iilor de drumuri [i str`zi 

Proiecte de consolid`ri terasamente pentru cca. 250 de loca]ii

DN1
Predeal - Timi[u de Sus

Autostrada Bucure[ti - Pite[ti

DN1
Predeal - Timi[u de Sus

DN1 - Predeal - Timi[u de Sus





Departamentul de poduri din cadrul SEARCH CORPORATION este

unul dintre cele mai dinamice.

Acest dinamism se datoreaz` unei \mbin`ri armonioase \ntre ingineri

cu vast` experien]` \n proiectarea de poduri, recunoscu]i [i afirma]i

pe plan intern [i interna]ional [i tineri ingineri entuzia[ti

[i pasiona]i de profesie.

Creativitatea, calitatea [i eficien]a sunt elementele fundamentale
care caracterizeaz` echipa ce formeaz` acest departament.
O echip` matur`, omogen` [i tenace, format` din ingineri [i
tehnicieni experimenta]i care de]in cuno[tin]ele teoretice
[i practice necesare pentru abordarea diverselor solu]ii tehnice
sau pentru rezolvarea problemelor specifice oric`ruia dintre
tipurile acestor construc]ii. În plus, echipa din departamentul de
proiectare poduri beneficiaz` de suportul unuia dintre cele mai
puternice programe de modelare a structurilor (LUSAS v.14),
putând astfel aborda orice tip de proiecte, incluzånd aici: 

• O gam` larg` de lucr`ri noi de poduri, pasaje,
viaducte [i pasarele:
- structuri de poduri hobanate sau suspendate; 
- arce tip Langer sau Nielsen; 
- structuri complexe de cadre; 
- structuri mixte cu conlucrare; 
- grinzi continue din beton armat, beton

precomprimat, metal; 
- grinzi simplu-rezemate continuizate; 
- structuri simplu-rezemate. 

• Lucr`ri de reabilitare a podurilor existente.

O mare aten]ie este acordat`

aspectului arhitectural al podurilor,

cunoa[terii [i aplic`rii celor mai noi

[i eficiente solu]ii [i tehnologii,

dar [i utiliz`rii celor mai moderne

[i performante materiale de

construc]ie, toate acestea \n ideea

\mbin`rii esteticii cu

precizia matematic`, pentru a oferi

\n final clien]ilor solu]ii fezabile

din punct de vedere tehnic,

dar [i eficiente din punct de vedere

economic, ceea ce le va transforma

din proiecte \n construc]ii utile societ`]ii.

Pasaj centur` Craiova

Pod peste Dun`re,
la Gogo[u

Pasaj centur` Craiova

Pod peste Valea Rea,
la Cornu

Pasaj pe DN1 - Otopeni



Pentru a veni \n \ntåmpinarea
clien]ilor no[tri,
departamentul de poduri al
SEARCH CORPORATION
ofer` urm`toarele servicii:

• expertize tehnice pentru lucr`ri de
poduri existente;

• studii de prefezabilitate pentru lucr`ri de 
poduri noi;

• studii de amplasament [i studii
de solu]ii pentru lucr`ri de
poduri complexe (noi);

• studii de fezabilitate [i optimizare
costuri pentru lucr`ri noi sau
reabilitarea celor existente;

• detalii de execu]ie;
• tehnologii de execu]ie pentru poduri

de mare complexitate;
• norme [i instruc]iuni specifice;
• asisten]` tehnic` în domeniu;

• urm`rirea comport`rii în timp a
lucr`rilor de art`;

• proiectarea lucr`rilor provizorii de poduri;
• evaluarea capacit`]ii portante a lucr`rilor

de poduri existente;
• elaborarea programelor de

\ntre]inere a podurilor ]inånd cont de
particularit`]ile zonei.

Departamentul de poduri este implicat \n toate
proiectele majore ale SEARCH CORPORATION,
incluzånd aici proiecte de amenajare a unor
intersec]ii majore din Bucure[ti, precum [i
proiecte de reabilitare a unor drumuri
na]ionale importante.
Pentru a-[i atinge toate aceste obiective, \n
condi]iile de calitate [i timp impuse atåt de clien]ii
companiei cåt [i de standardul de calitate propriu,
departamentul de poduri parcurge o etap` de
optimizare a resurselor proprii, ]intind astfel
men]inerea [i accentuarea pozi]iei de lider pe pia]a
de proiectare din ROMÂNIA, precum [i accederea pe
pie]e importante din Uniunea European`.  

Pasaj pe Autostrada Bucure[ti - Pite[ti

Pasaj pe Autostrada
Bucure[ti - Pite[ti

Modelare spa]ial` - pod peste canalul Dun`re-Marea Neagr`

Pasaj centur` Craiova





SEARCH CORPORATION folose[te
echipamente [i metode performante de
investigare privind analiza st`rii fizice a
structurilor rutiere aeroportuare, utilizând
carotiere [i deflectometru cu sarcin`
dinamic` Dynatest 8081-HWD
(deflectometru cu greutate mare),
aplicånd metode moderne
de evaluare a degrad`rilor,
precum [i de dimensionare a
structurilor pistelor, c`ilor de rulare
[i platformelor aeroportuare.
Aceste activit`]i se realizeaz` prin
utilizarea unor programe de calcul
structurate pe baza unor criterii
de evaluare [i dimensionare folosite
la nivel interna]ional.

Pentru investigarea capacit`]ii portante a pistelor, c`ilor de rulare [i platformelor

de \mbarcare-debarcare aeroportuare prin metoda num`rului de clasificare al aeronavei

(ACN) / num`rul de clasificare al structurii rutiere aeroportuare (PCN), calculele ce se

efectueaz` au la baz` rezultatele m`sur`torilor nedistructive realizate asupra structurii

rutiere aeroportuare cu echipamentul Heavy Weight Deflectometer (HWD) Dynatest 8081

[i \ncerc`rilor efectuate pe carote extrase din \mbr`c`mintea din beton de ciment,

cu ajutorul unei carotiere performante tip CEDIMA.

Aeroportul Interna]ional
“Henri Coand`” Bucure[ti
- Determinarea capacit`]ii portante

prin metoda ACN/PCN a pistelor,
c`ilor de rulare [i platformelor;

Aeroportul Interna]ional Ia[i
- SPF+SF+PT+CS
- Modernizarea aeroportului;
Aeroportul Interna]ional
“Mihail Kog`lniceanu”  Constan]a
- Studiu pentru diagnosticarea

caracteristicilor fizico-mecanice
ale pistei;

Aeroportul Interna]ional
“Mihail Kog`lniceanu”  Constan]a
- Repara]ii \n regim de urgen]` la

pist` [i platforme;
Aerodromul Militar Boboc
- Expertiza st`rii tehnice a suprafe]ei de mi[care, studii geotehnice [i solu]ii tehnice de

reabilitare [i verificare a capacit`]ii portante prin metoda ACN/PCN, a c`ilor de rulare
[i platformelor;

Aerodromul Militar Boboc
- Expertiza st`rii tehnice [i determinarea capacit`]ii portante reale a pistei prin metoda
ACN/PCN;

Aerodromul Militar Fete[ti - Borcea
- Expertiza st`rii tehnice [i testarea capacit`]ii
portante a pistei prin metoda ACN/PCN;
Aerodromul Militar Fete[ti - Borcea
- SF [i \ntocmirea fi[elor TBCE pentru 7 proiecte

care se vor implementa pe Aerodromul Militar 
Fete[ti - Borcea;

Aeroportul Oradea
- SF+PT+CS pentru m`rirea capacit`]ii portante

[i extinderea platformei de \mbarcare-debarcare;
Aeroportul Interna]ional “Traian Vuia” Timi[oara
- Studiu pentru determinarea caracteristicilor

fizico-mecanice ale pistei dup` metoda ACN/PCN;
Aeroportul Bac`u, PT+CS+PAC - Repara]ii curente 

la suprafe]ele de mi[care aeroportuare - calea de 
rulare;

Aeroportul Bac`u - SF - Elaborare proiect tehnic
de reabilitare a suprafe]elor de mi[care aeroportuare;

Aeroportul Baia Mare - Verificarea capacit`]ii
portante a pistei prin metoda ACN/PCN;

Aeroportul Tulcea “Delta Dun`rii”
- M`sur`tori [i investiga]ii pentru determinarea

capacit`]ii portante reale a pistei prin metoda 
ACN/PCN;

Aeroportul Satu Mare
- Expertiza st`rii tehnice [i determinarea capacit`]ii

portante reale a pistei, prin metoda ACN/PCN;
Aeroportul Tårgu-Mure[ - Expertiza st`rii tehnice

[i elaborarea solu]iei tehnice de reabilitare a pistei; 
Aeroportul Interna]ional “Aurel Vlaicu”
Bucure[ti B`neasa
- Studiu pentru diagnosticarea

caracteristicilor fizico-mecanice ale pistei;

Carotier` BW 300 CEDIMA

Carote 
Cale de rulare

Platform` de
\mbarcare - debarcare

Extragere
carote - investigare

rosturi

Piste

Departamentul Aeroporturi al SEARCH CORPORATION are personal atestat,
recunoscut pe linie profesional` în ]ar` [i în str`in`tate.
Acesta elaboreaz` reglement`ri tehnice referitoare la proiectarea, construc]ia,
între]inerea, reabilitarea [i evaluarea st`rii tehnice a suprafe]elor de mi[care
aeroportuare [i efectueaz` expertizarea tehnic` [i determinarea capacit`]ii
portante prin metoda ACN/PCN a pistelor, c`ilor de rulare [i platformelor
de îmbarcare-debarcare la majoritatea aeroporturilor din ]ar`.



SEARCH CORPORATION este autorizat`
de Autoritatea Aeronautic` Civil`
Romån` s` efectueze activit`]i în
domeniul avia]iei civile, cum ar fi:
• m`sur`tori nedistructive [i evalu`ri

pentru determinarea st`rii fizice,
a duratei de via]` [i a capacit`]ii
portante a suprafe]elor de
mi[care aeroportuare;

• proiectarea lucr`rilor de
modernizare/dezvoltare, repara]ii
[i reabilitare a structurilor rutiere aeroportuare;

• studii de (pre)fezabilitate pentru lucr`ri de modernizare/dezvol-
tare a structurilor rutiere aeroportuare;

• inginerie [i servicii de consultan]` tehnic` \n domeniul
geodeziei, inclusiv \n sistemul WGS 84;

• consultan]` de specialitate pentru lucr`ri de repara]ii
[i reabilit`ri structuri rutiere aeroportuare;

• proiectare, consultan]` [i asisten]` tehnic` pentru
obiective noi [i tehnologii de repara]ii, între]inere
[i consolid`ri în domeniul construc]iilor civile
[i industriale destinate avia]iei civile;

• efectuarea de servicii de verific`ri, expertiz`ri
[i aviz`ri de documenta]ii, urm`rirea lucr`rilor
de asisten]` tehnic` în domeniul construc]iilor 
civile [i industriale destinate avia]iei civile;

• elaborarea de caiete de sarcini, documenta]ii de
licita]ii, ghiduri, normative [i standarde
în domeniul avia]iei civile;

• elaborarea [i experimentarea de solu]ii tehnice,
produse [i procedee pentru construc]ia sau
reabilitarea suprafe]elor de mi[care aeroportuare [i 
cl`dirilor civile [i industriale;

• efectuarea de expertize tehnice privind comportarea
în timp a structurilor rutiere aeroportuare
[i construc]iilor civile [i industriale
pentru avia]ia civil`;

• studii de impact [i de bilan] de mediu în zonele de
aeroport.

Deflectometrul cu greutate
mare Dynatest 8081-HWD





Managementul
re]elelor
stradale/rutiere
• Planuri de organi-

zare a circula]iei
• |ncadrarea [i clasi-

ficarea re]elei 
rutiere/stradale

Studii generale de trafic

• Planificarea dezvolt`rii re]elelor de transport

• Studii de trafic necesare elabor`rii planurilor de amenajare a teritoriului 

la nivel na]ional, jude]ean, urban, zonal - sec]iunea “c`i de comunica]ie”

• Studii de trafic pentru studii de fezabilitate

• Studii privind transportul de marf`. Planuri logistice

• Studii de trafic de detaliu pentru zone centrale, zone reziden]iale, axe de circula]ie

• Microsimularea traficului \n intersec]ii [i/sau pe axe de circula]ie

Master Plan

Studii privind sigu-
ran]a circula]iei
• Studii privind sigu-

ran]a circula]iei 
pentru localit`]i
lineare, artere 
rutiere     

• Solu]ii de diminua-
re a riscului de 
accident

• Planuri de organi-
zare a circula]iei \n
zone reziden]iale, 
calmarea traficului

Studii privind transportul
public de c`l`tori

- Evaluarea situa]iei actuale a
sistemelor de transport public

- Anchete origine-destina]ie 
privind c`l`toriile cu mijloacele 
de transport public

- Recens`minte de c`l`tori pe
liniile de transport public actuale

- Anchete \n mijloacele de
transport public

- Simularea fluxurilor de c`l`tori 
pe liniile actuale

- Optimizarea traseelor de linii.  
- Prioritizarea dezvolt`rii

sistemelor de transport public
- Prognoza cererii de transport
- Concepte [i sisteme de operare
- Analize/simul`ri privind politicile 

tarifare

Propuneri de dezvoltare a
capacit`]ii de circula]ie

Plan de organizare
a circula]iei. Detaliu

Linii de dorin]`.
Poli de interes

Fluxuri de trafic.
Macrosimulare

Detaliere fluxuri \n intersec]ii

Microsimulare
\n intersec]ii

Plan linii transport public

Clasificarea accidentelor

Departamentul Studii Trafic abordeaz` lucr`ri diverse de tipul:
• Master Plan
• Studii generale de trafic
• Managementul re]elelor stradale/rutiere
• Studii privind transportul public de c`l`tori
• Studii privind siguran]a circula]iei

|n cadrul departamentului activeaz`
personal cu studii universitare \n urm`toarele domenii:
- inginerie drumuri, poduri [i c`i ferate;
- construc]ii civile;
- matematic`, statistic`;
- urbanism

Software:
PTV VISION (VISUM VISEM  VISSIM)
TEAPAC (SIGNAL, NO STOP)
SYNCHRO

Amenajare trecere de pietoni.
Propunere



- Studiu de trafic-SF Drum Expres

PETEA - SATU MARE  - BAIA MARE

Leg`tura DRUMUL NORDULUI

(2007)

- Studiu general de trafic pentru

jude]ul SATU MARE

(1999)

- Studiu general de circula]ie

(2002)

- Studiu general de circula]ie

- Studiu privind transportul

public de c`l`tori

(2005)

- Studiu general de circula]ie

- Studiu privind transportul

public de c`l`tori

(2003)

- Studiu general de circula]ie

- Studiu privind transportul

public de c`l`tori

(2007)

- Studiu trafic-SF Drum Expres

CRAIOVA - PITE{TI

(2007)

- Studiu general de circula]ie

- Studiu privind transportul

public de c`l`tori

(2006)

- Studiu de trafic-SF Autostrada

TRANSILVANIA

(2003)

- Studiu general de circula]ie

- Studiu privind transportul

public de c`l`tori

(2000)

- Studiu de trafic \n vederea

reabilit`rii unor str`zi

(2001)

- Studiu trafic-SF l`rgire

centura BUCURE{TI

(2004-2007)

- Studiu general de circula]ie

- Studiu privind transportul

public de c`l`tori

(2006)

- Proiect pilot de siguran]a

circula]iei \n localitatea linear`

Bu[teni

(2001)

- Studiu de trafic-SF

Autostrada

BUCURE{TI - BRA{OV

(2002)

- Studiu privind transportul

public de c`l`tori

(2000-2001)

- Studiu de trafic pentru

actualizare PUG

(2007)

- DN1 \n traversarea

municipiului SIBIU

(2001)

- Studiu de trafic \n vederea

reabilit`rii unor str`zi

(2005)

- Studiu general de circula]ie

- Modernizare, eficientizare,

extindere sistem semaforizare

- Studiu de trafic-SF

Ocolitoare Vest ARAD

(2001)

- Studiu general de circula]ie

- Studiu privind transportul

public de c`l`tori

- Plan strategic de logistic`

- Plan strategic de trafic pentru

transport alternativ

(2004-2007)

- Studiu general de circula]ie

- Studiu privind transportul

public de c`l`tori

- Studiu de trafic

pentru jude]ul Constan]a

(2006-2008)





Organizarea [i proiectarea amenaj`rilor de circula]ie \n
mediul urban:
• Intersec]ii semaforizate
• Axe de circula]ie major`  [i/sau re]ele stradale
• Pie]e de circula]ie
• Intersec]ii neconven]ionale

Proiecte [i Studii privind

solu]ii de acces pentru

centre comerciale, institu]ii,

platforme de parcare

M`suri pentru fluidizarea traficului \ntre intersec]ii

Analize de capacitate pentru intersec]ii

Analize de sincronizare  pentru axe de circula]ie

Microsimularea fluxurilor de trafic cu software specializat:

• PTV Vision - VISSIM

• TEAPAC - SIGNAL; NOSTOP

• SYNCHRO

Analizarea

[i simularea

gabaritelor

vehiculelor

chiar [i

excep]ionale,

aflate \n

traversarea

amenaj`rilor

de circula]ie. 

Proiectare amenaj`ri circula]ie \n
afara localit`]ilor:
• Minigira]ii

• Turbogira]ii

Departamentul Proiectare
Amenaj`ri Circula]ie
desf`[oar` activit`]i de
proiectare pentru amenaj`ri
de circula]ie, bazate pe
m`sur`tori de trafic
[i verific`ri de capacitate. 

Colaborarea continu` cu
speciali[tii din cadrul
departamentelor Colectare
Date Trafic [i Sisteme
Inteligente de Transport
are menirea de a oferi cele
mai bune [i sigure solu]ii
de amenajare, oriunde sunt
probleme [i disfunc]ionalit`]i
generate de desf`[urarea
traficului rutier.



- Studiu general de circula]ie

33 intersec]ii

(2005)

- Servicii de proiectare [i consultan]` \n vederea implement`rii

managementului de trafic \n Municipiul Cluj Napoca prin

modernizarea/extinderea sistemului de semaforizare actual

30 intersec]ii

- Studiu general de circula]ie

24 intersec]ii

(2002)

- Studiu general de circula]ie

34 intersec]ii

(2003)

- Studiu general de circula]ie

26 intersec]ii

(2004)

- Proiectare acces centru
comercial [i de servicii
Bradu-Pite[ti
DN65B km 6+078 stånga
2 intersec]ii semaforizate
(2008)

- Studiu general de circula]ie

11 intersec]ii

(2006)

- Amenajare intersec]ie acces 

Complex Comercial European

Retail Park Foc[ani DN2

Minigiratie

(2007)

- Amenajare intersec]ie acces 

Complex Comercial European

Retail Park Br`ila DN21

Minigira]ie

(2007)

- Studiu general de circula]ie

Tulcea

(2006)

- Proiect pilot de siguran]a

circula]iei \n localitatea 

linear` BU{TENI

(2001)

- Amenajare intersec]ie acces 
Complex Comercial European
Retail Park Bac`u DN2
km 281+135
Minigira]ie
(2007)

- DN 1 \n traversarea

municipiului SIBIU

20 intersec]ii

(2001)

- Complex Comercial European

Retail Park Sibiu

Turbogira]ie

(2005)

- Modernizare, eficientizare,

extindere sistem semaforizare

14 intersec]ii

(2001)

- SF-Extindere sistem de 

semaforizare \n Municipiul Arad

16 intersec]ii

(2008)

- Fluidizarea traficului pe DN1 - L`rgire DN1
\ntre km 8+226 [i km 8+050 [i proiectare
pasaj inferior pe DN1 la intersec]ia cu 
B-dul Aerog`rii [i B-dul Ion Ionescu de la
Brad
(2008)

- Studiu general de circula]ie

4 intersec]ii 

(2006 - 2008)

Proiecte de cercetare:
- Arhitectura na]ional` a sistemelor inteligente de transport - NARITS

(2005)
- Managementul cre[terii mobilit`]ii urbane [i modalit`]i de implementare

a solu]iilor durabile, menite s` satisfac` cerin]ele sociale [i economice de
perspectiv`, în traficul rutier – MOB-URBIS
(2006)





Analiza de risc [i senzitivitate a proiectelor
Analiza de senzitivitate a proiectului identific`
variabilele critice ale parametrilor modelului.
Analiza riscului studiaz` probabilitatea ca
un proiect s` ob]in` peforman]e economice
[i financiare satisf`c`toare.

Autostr`zi, drumuri expres

[i drumuri na]ionale

• Analiza economico-financiar`

a proiectelor de infrastructur`;

• Studii, analize privind strategii

de taxare pentru autostr`zi; 

• Alegerea variantei optime a

pozi]iilor sta]iilor de taxare,

func]ie de sistemul de

taxare ales.

Master plan de transport   

• Ierarhizarea proiectelor de investi]ie, prev`zute \n 

Masterplanul de transport, \n baza unei analize multicriteriale, 

ce include [i analiza Cost-Beneficiu, pe etape de investi]ii,

\n func]ie de constrångerile bugetare

Alte proiecte de investi]ii:

• Analiza economico-financiar` 

pentru diverse

proiecte de investi]ie

• Pasaje 

• Parc`ri subterane

Planul opera]ional Regional

- Axa prioritar` 2

Analiza economico-financiar`

\n vederea ob]inerii de fonduri

europene nerambursabile

pentru reabilitarea

[i modernizarea:

• re]elei de drumuri jude]ene

• str`zilor urbane

• [oselelor de centur`

Analiza financiar` estimeaz` profitabilitatea
proiectului prin determinarea indicatorilor
performan]ei financiare a proiectului, atåt
pentru total investi]ie cåt [i pentru capitalul
propriu investit.

Indicatorii financiari [i economici determina]i sunt
Rata Intern` de Rentabilitate a proiectului,
Valoarea Net` Actualizat` [i raportul
Cost/Beneficiu.
Pe baza acestor indicatori se realizeaz` atåt
ierarhizarea variantelor aceluia[i proiect, cåt [i
prioritizarea investi]iilor.

Analiza economic` se efectueaz` \n cadrul
SEARCH CORPORATION
pe baza metodologiei B`ncii Mondiale,
cu pachetul de programe HDM 4.

Planificarea [i optimizarea resurselor 
pentru gestionarea re]elelor de drumuri,
utilizånd sistemul PMS R-SAMI
• Modelarea comport`rii structurilor rutiere;
• Stabilirea strategiilor de \ntre]inere;
• Prioritizarea interven]iilor [i optimizarea 

aloc`rii resurselor financiare

Analiza de eficien]` economic` pentru autostrada
Bucure[ti - Bra[ov. Definirea flotei de vehicule în HDM 4

Autostrada
Bucure[ti - Pite[ti

Plan strategic de logistic` la nivelul
municipiului Ploie[ti. Etapizarea proiectelor

Parcare subteran` Pasaj suprateran
D-na Ghica

Autostrada
Bucure[ti – Constan]a

Sta]ie de taxare

Etapele unui PMS

DN1
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Studiile [i analizele economice realizeaz`
o evaluare economic` a aspectelor tehnice
ale solu]iilor de proiect [i se finalizeaz` cu
estimarea indicatorilor de performan]`
economic`  [i financiar` a unui proiect de
investi]ii, pe baza c`rora se pot aprecia
oportunitatea [i necesitatea acelei investi]ii.
|n cadrul departamentului activeaz` personal
cu studii universitare [i post-universitare,
necesar realiz`rii unei game largi de studii
economice:
• Elaborarea de analize economice [i financiare 

pentru toate tipurile de proiecte de infrastructur`;
• Elaborarea de analize economice \n cadrul 

Master Planurilor de transport;
• Administrarea structurilor rutiere de tip PMS

(Pavement Management System).



Autostr`zi [i drumuri expres:
• Studiu de eficien]` economic` pentru autostrada 

Bra[ov - Oradea (415 km) 
• Studiu de eficien]` economic` [i analiza financia-

r` pentru autostrada Bucure[ti - Bra[ov (173 Km)
• Studiu de eficien]` economic` pentru autostrada 

de centur` Bucure[ti Sud (46 km) 
• Studiu de eficien]` economic` pentru moderniza-

rea [i introducerea tax`rii pentru autostrada 
Bucure[ti-Pite[ti (96 km) 

• Studiu de eficien]` economic` pentru autostrada 
Deva - N`dlac, sectorul Timi[oara - N`dlac
(100 km) 

• Studiu de eficien]` economic` pentru drumuri 
expres:
- Petea - Satu Mare - Baia Mare (82 km)
- Craiova - Pite[ti (121 km)
- Sebe[ - Turda (73 km)
- Leg`tura rapid` Drumul Nordului (19 km)

Alte lucr`ri:
• Reabilitare DN 24, km 0+000 - 51+000, 

Contract 502, (51 km) 
• Reabilitare DN 2, km 263+000 - 302+000,

Contract 505, (39 km) 
• Reabilitare DN 2, km 302+000 - 341+900,

Contract 506, (39 km) 
• Reabilitare DN 12, Chichi[-Miercurea Ciuc, 

(80,7 km) 

• Reabilitare DN 2B, Br`ila - {endreni, (38,6km)
• Reabilitare DN 72, G`e[ti – Ploie[ti (72 km)
• Reabilitare DN 67B, Scoar]a – Pite[ti

(188 km)
• Reabilitare DN 29, Suceava – Boto[ani

(39 km)
• Extindere 4 benzi centura Bucure[ti Sud 

(32 km)

Autostrada
Bucure[ti - Constan]a





La stabilirea traseului
drumului de legatur` se poate
]ine seama [i de alte criterii
(zone protejate, costuri privind
lucr`rile de execu]ie,
expropieri etc). Rezultatele
calculelor din imaginea al`turat`
]in seama de costurile
necesare exproprierii [i de
existen]a unei zone protejate.

Pentru o astfel de evaluare,
SEARCH CORPORATION
a realizat modelul de calcul
a c`rui schem` sinoptic` este
prezentat` \n graficul al`turat.
|n rela]iile de calcul ponderat
s-a exagerat curba costurilor
de expropiere.

SEARCH CORPORATION

dezvolt` aplica]ii

GIS standalone destinate

administr`rii datelor [i

monitoriz`rii activit`]ilor

referitoare la re]elele de

drumuri [i str`zi.

SEARCH CORPORATION a dezvoltat instrumente destinate 

calculului de rute ]inånd seama de diverse criterii:

1. Distan]a minim`;

2. Sensul de parcurgere a str`zilor pentru str`zile cu sens unic;

3. Al]i factori care pot modifica condi]iile de trafic, cum ar fi 

lucr`rile executate asupra sistemului rutier.

Sistemele Informatice Geografice opereaz` cu
date conven]ionale (specifice unei baze de date
MS ACCESS, Oracle etc) [i cu date spa]iale
(reprezent`ri informatice ale obiectelor reale) [i
pot administra rela]iile spa]iale existente \n
lumea real` (incluziunea [i apartenen]a,
vecin`tatea [i proximitatea, conectarea etc).

|n baza de date spa]ial`

pot fi stocate [i administrate

date privind sistemul rutier.

Aceste date, \mpreun` cu

instrumente GIS adecvate, pot fi

utilizate ca suport de decizie \n

activitatea de administrare

a re]elelor de drumuri [i str`zi.

Sistemele Informatice Geografice sunt sisteme infor-
matice utilizate pentru capturarea, arhivarea, analiza,
gestionarea [i prezentarea datelor referen]iate spa]ial.
Departamentul GIS dispune de tehnic` de calcul [i
software specializat de ultim` genera]ie, personal
cu experien]` \n proiecte na]ionale [i interna]ionale \n
domeniul analizei GIS [i dezvolt`rii de solu]ii GIS.
Software utilizat de SEARCH CORPORATION:
• ArcGIS Desktop - ArcEditor 

Concurrent Use.
Produs software pentru crearea de structuri de
date spa]iale, administrarea de date spa]iale
[i analiza acestora;

• ArcGIS Desktop - ArcView.
Produs software pentru crearea de structuri de date 
spa]iale, administrarea de date spa]iale [i analiza 
acestora;

• ArcSDE (EDN).
Motor pentru administrarea enterprise a datelor
spatiale;

• ArcIMS (EDN).
Produs software pentru dezvoltarea de solu]ii GIS 
Web;

• ArcGIS Server Enterprise Edition (EDN).
Produs software pentru dezvoltarea de servicii
Web GIS;

• ArcGIS Image Server (EDN). 
Produs software pentru administrarea enterprise a 
fotogramelor [i imaginilor satelitare;

• Microsoft Visual Studio 2005, 
SQL Server Express Edition.
Produse software pentru dezvoltarea de aplica]ii, 
stocarea [i administrarea enterprise de date.

Stabilirea traseului optim pentru un drum de
legatur` \ntre o localitate (Tr`isteni,
jud. Prahova) [i un drum existent (DN1A).
Criteriul utilizat pentru acest tip de calcul este
costul minim privind lucr`rile de amenajare
a platformei drumului propus.



SEARCH CORPORATION utilizeaz` cele mai
noi tehnologii existente  (.NET, tehnologii
privind stocarea [i administrarea
datelor spa]iale, baze de date
enterprise, baze de date distribuite)
pentru dezvoltarea de solu]ii GIS destinate
administr`rii [i monitorizarii re]elelor
de drumuri [i str`zi.

Solu]iile GIS dezvoltate de
SEARCH CORPORATION pot include
echipamente mobile care permit actualizarea
bazei de date spa]iale direct din teren.

Informa]ia spa]ial` poate fi publicat` online
gra]ie tehnologiei de server [i a func]ionalit`]ilor
oferite de bazele de date enterprise.
SEARCH CORPORATION dezvolt` solu]ii Web GIS
care permit actualizarea \n timp real a datelor
spa]iale publicate online.
Aplica]iile GIS online constituie premiza
interoperabilit`]ii \ntre diverse autorit`]i [i
organiza]ii cu atribu]ii \n domeniul administr`rii
re]elelor de drumuri [i str`zi.





• Activitate legat` de culegerea de date, absolut necesar` analizei [i stabilirii solu]iilor 

privind managementul optim al traficului se desf`[oar` \n cadrul Departamentului  

Colectare Date Trafic utilizånd echipamente mobile:

• Contoare / clasificatoare  manuale

• Contoare / clasificatoare  automate folosind tehnologii avansate:

- Detec]ie video

- Detec]ie radar

- Senzori magnetici

- Senzori inductivi

• Parametrii m`sura]i:

- Volume - fluxuri direc]ionale

- Clasificarea vehiculelor pe lungimi [i pe viteze

1. Mediu Urban:

• Culegerea de date se face:

- \n intersec]ii 

- \n sec]iuni, \n punctele semni-

ficative ale re]elei urbane, 

din punct de vedere al  

desf`[ur`rii traficului

2. Mediu InterUrban:

• Culegerea de date se face:

- \n sec]iuni, \n punctele

semnificative ale re]elei de 

drumuri, autostr`zi.

- \n nodurile de pe drumurile  

na]ionale [i autostr`zi

1. Mediu Urban

a) Solu]ii [i proiecte legate de:

• Echiparea arterelor intersec]iilor cu
sisteme de semaforizare.

• Sisteme Centralizate de Management
al Traficului 

• Sisteme de Management
al Transportului Public

• Sisteme adaptive - cu detectoare de
vehicule - \n intersec]ii, artere,
re]ele de str`zi

• Parcaje \nchise sau deschise
• Echipamente pentru sisteme de parcare:

- |nchise
- Deschise

• Sisteme de informare a conduc`torilor auto,
pietonilor [i c`l`torilor din sta]ii [i din mijloacele de   
transport public

b) Servicii legate de
exploatarea
postimplementare a
sistemelor de
optimizare a circula]iei
urbane.

2. Mediu InterUrban:

Solu]ii [i proiecte legate de:

• Echiparea drumurilor \n afara localit`]ilor, 
drumurilor expres, autostr`zilor 

• Panouri de Mesaje Variabile
• Detectoare de trafic [i mediu

• Speed enforcement
• Supraveghere video
• Echipamente [i sisteme de taxare
• Sisteme Centrale de Management al

drumurilor [i autostr`zilor

Prin speciali[tii no[tri \n inginerie de trafic [i \n
echipamente destinate semnaliz`rii [i dirij`rii
circula]iei, furniz`m solu]ii [i proiecte
destinate desf`[ur`rii circula]iei
[i gestion`rii spa]iilor de  sta]ionare
- parcare, atåt din mediului urban cåt [i din
mediul extraurban.
Folosind dispozitive cu tehnologii moderne
precum [i personal cu experien]` \n domeniu,
realiz`m activit`]i de culegere [i prelucrare de
date de trafic \n intersec]iile [i arterele din
ora[e cåt [i pe arterele rutiere interurbane.



In sec]iune, pe artere, str`zi sau pe
drumuri \n afara localit`]ii,
echipamentele folosite sunt cu
tehnologie radar
sau detec]ie inductiv`:

• echipamente cu tehnologie radar

• senzori independen]i
magnetostrictivi



C
ar

otie
r` KOR-IT

D
e
te

rm
in`

alc`tuirea stru
ct

u
ri

i
ru

ti
e
re

D

ef
le

ctometru FW
D

M
`
s
o
a
r`

deflexiuni drum
uri

[i
s
tr

`
z
i

B

U
M

P
INTEGRATOR

M
`
s
o
a
r`

p
laneitatea suprafe

]e

i
d
e

ru
la

re

D
ef

le
ctometru HW

D
M

`
s
o

a
r`

d

eflexiuni piste
aero

p
o
rt

u
a
re

P
ro

g
ra

m
e:

CALDEROM
-

ELM
O

D
5

,0

R
-SAMI - ACN/PCN

-



Cunoa[terea cu exactitate a modului de alc`tuire a structurii rutiere este una dintre
condi]iile determinante \n analiza [i evaluarea capacit`]ii portante a acesteia.
Pentru a determina alc`tuirea structurii, grosimea straturilor, natura [i calitatea
materialelor care alc`tuiesc straturile, se execut` sondaje \n structur` folosind un
echipament special, o carotier` ac]ionat` mecanic.
Starea de degradare a îmbr`c`min]ii rutiere se identific` dup` inspec]ia [i inventa-
rierea vizual` a degrad`rilor existente, opera]ie ce se va efectua în acela[i timp cu
efectuarea investiga]iilor nedistructive.

Orientarea pe plan mondial în ceea ce prive[te analiza structurilor rutiere este
o prioritate pentru SEARCH CORPORATION. Sistemul de analiz` a structurilor
rutiere are la baz` strategii pentru minimizarea costurilor de execu]ie [i
între]inere a drumurilor, str`zilor, etc. 

Acest sistem de analiz` a structurilor este
utilizat de macroprogramul ELMOD 5.0
elaborat \n Danemarca \n 1989, precum [i de
progamul  CALDEROM 2000 elaborat de
SEARCH CORPORATION, parte integrant`
a Normativelor pentru dimensionarea stratu-
rilor bituminoase de ranforsare [i a siste-
melor rutiere suple, semirigide [i rigide noi.

SEARCH CORPORATION, pune la dispozi]ia factorilor de decizie din cadrul autorit`-
]ilor competente un instrumentar complex pentru:
• Fundamentarea tuturor deciziilor tehnico-economice în domeniul 

reabilit`rii [i între]inerii drumurilor, str`zilor, pistelor de decolare-aterizare la 
aeroporturi, etc.

• Întocmirea Programelor de Reabilitare [i Între]inere a structurilor 
rutiere cu finan]are intern` [i/sau interna]ional`;

• Stabilirea [i defalcarea bugetelor aferente reabilit`rii [i între]inerii drumurilor 
pe perioade de timp (anual, pe termen mediu sau lung).

Lucr`rile de investigare nedistructiv` trebuie reluate periodic, pentru determinarea
evolu]iei st`rii tehnice reale, evolu]ia acesteia în timp [i mai ales necesitatea
m`sur`rii eficien]ei lucr`rilor de reabilitare [i între]inere efectuate în perioada dintre
investiga]ii.
Sistemul de investigare “in-situ” a st`rii tehnice a drumurilor, str`zilor, pistelor [i
c`ilor de acces aeroportuare, reprezint` un sistem eficient [i rapid de stabilire a
calit`]ii infrastructurii rutiere, a duratei de via]` rezidual` a fiec`rui sector omogen
de drum, precum [i evaluarea necesit`]ilor de între]inere sau reabilitare a struc-
turilor rutiere investigate.

Toate acestea asigur` actului de decizie, \ntr-un concept unitar, elementele esen]iale
de eficien]` tehnic` [i economic`, care permit stabilirea unui Program de
Prioritizare a Lucr`rilor de Reabilitare [i Între]inere necesar aducerii struc-
turilor rutiere la nivelul st`rii tehnice impuse de traficul rutier, în continu` cre[tere.
Totodat` acest program permite stabilirea priorit`]ilor de realizare a lucr`rilor de
reabilitare, în vederea folosirii cu maxim` eficien]` tehnic` [i economic` a fondurilor
existente.

Utilizând tehnici de testare nedistructiv`, departamentul Proiectare Structuri Rutiere, are în dotare
echipamente moderne pentru investigarea st`rii tehnice a drumurilor existente [i anume:
• Deflectometre cu sarcin` dinamic` tip Dynatest 8000 FWD, respectiv Dynatest 8081 HWD, 

destinate investig`rii structurilor rutiere suple, semirigide [i rigide, respectiv pistelor aeropor-
tuare;

• Carotier` mobil` (KOR IT DRILLING MACHINE), pentru evaluarea grosimilor straturilor 
componente ale structurilor rutiere;

• BUMP INTEGRATOR, pentru determinarea caracteristicilor de suprafa]` ale c`ii de rulare (IRI).

Cu ajutorul acestor echipamente se realizeaz` un sistem performant de investigare “in-situ”
prin care se culeg datele ce caracterizeaz` în timp real drumurile, str`zile, pistele de decolare-
aterizare [i c`ile de acces din cadrul aeroporturilor.

Toate aceste date sunt prelucrate printr-un ansamblu de programe ale c`ror rezultate permit
evaluarea necesit`]ilor de \ntre]inere sau reabilitare, definite prin elaborarea de programe de
urm`rire, coordonare [i prioritizare a lucr`rilor de baz`. 
Speciali[tii care \[i desf`[oar` activitatea \n cadrul departamentului sunt membri ai Comisiei
Europene pentru Cooperare \n Domeniul Transporturilor (C.O.S.T.), precum [i ai FWD’ User
Group pentru Europa, din anul 1999.

Departamentul Proiectare Structuri Rutiere este
implicat direct, înc` din 1992, al`turi de beneficiarii
no[tri (CNADNR, Administra]iile Jude]ene de
Drumuri [i Poduri, Admistra]ia Str`zilor din munici-
piul Bucure[ti, Administra]iile Str`zilor din alte
municipii, Administra]iile Aeroportuare) în activita-
tea de evaluare a structurilor rutiere, parte
integrant` a Programului Na]ional [i a Progra-
melor Locale de Reabilitare.

Investigarea capacit`]ii portante
[i stabilirea ACN/PCN la pistele
de decolare - aterizare, c`ile de
acces [i platformele de sta]io-
nare la Aeroporturile Interne [i
Interna]ionale se face cu
echipamentul HWD (Heavy
Weight Deflectometer). Acesta
are un domeniu de investigare
extins, simulând sarcina pro-
dus` de roata unui avion Boeing
747, putând efectua m`sur`tori
de deflexiune pe structuri
rutiere rigide cu grosimi mari.

Elementele fundamentale pentru proiectarea/dimensionarea detaliat` a structurilor rutiere,
ce caracterizeaz` condi]iile structurale [i/sau func]ionale ale îmbr`c`min]ii existente, sunt:
• Structura rutier` existent`, grosimea straturilor, calitatea [i natura materialelor;
• Starea de degradare a \mbr`c`mintei;
• Capacitatea portant` a structurii rutiere

Utilizând tehnici de testare nedistructiv`, Departamentul Proiectare Structuri Rutiere, poate
determina cu acurate]e [i rapiditate capacitatea portant` a structurii drumurilor.
Aceast` capabilitate permite echipelor de proiectare s` determine cu exactitate solu]ia cea
mai potrivit` din punct de vedere tehnic [i economic pentru proiectele de reabilitare a
drumurilor.

A fost investigat` toat` re]eaua de drumuri na]ionale, mai mult de 50% din re]elele de
drumuri na]ionale din Republica Moldova [i Macedonia [i o mare parte din drumurile
jude]ene [i comunale, furnizând administra]iilor locale o baz` de date coerent`, cu
ajutorul c`reia se pot analiza [i stabili programele viitoare de reabilitare [i între]inere a
drumurilor.   
Aceast` tehnologie este utilizat` de asemenea cu succes \n realizarea proceselor de reabi-
litare [i de urm`rire în timp a comport`rii sub trafic a re]elelor de str`zi din ora[e. SEARCH
CORPORATION a dezvoltat astfel de programe pentru re]eaua de str`zi din municipiul
Bucure[ti [i pentru alte ora[e din România (Arad, Bra[ov, Baia Mare, Cluj-Napoca, Oradea,
Ploie[ti, Piatra-Neam], Sibiu).

Scopul tuturor investiga]iilor
“in-situ” este de a permite
evaluarea capacit`]ii
portante a structurii rutiere
existente [i a p`måntului
de fundare, [i de a ob]ine
date sigure privind grosimea
componentelor sale precum
[i caracteristicile
de deformabilitate ale
materialelor, necesare pentru
reabilitarea structurilor rutiere.



Cu un bagaj de
solu]ii inovatoare,
Departamentul
Proiectare Structuri
Rutiere poate pune
la dispozi]ia
Administratorilor
re]elelor rutiere de
drumuri [i str`zi,
o “radiografie” a
acestora, dar [i
solu]iile efective de
readucere a lor la
standardele cerute
de cre[terea con-
tinu` a agresivit`]ii
[i intensit`]ii trafi-
cului.

Lucr`ri P.S.R.:

I. Studii de evaluare a capacit`]ii portante [i stabilire a solu]iilor de ranforsare, precum 
[i structuri rutiere noi pentru re]eaua de drumuri [i str`zi, dintre care amintim 
urm`toarele proiecte:

• Re]eaua de Autostr`zi:
- reabilitare autostrada Bucure[ti - Pite[ti;
- dimensionare autostrad` Bucure[ti - Constan]a (tronson Bucure[ti - Fundulea);
- dimensionare autostrad`  Bucure[ti - Bra[ov;  Bra[ov - Tg. Mure[;

• Re]eaua de drumuri na]ionale [i drumuri europene din cadrul DRDP Bucure[ti, 
Bra[ov, Craiova, Timi[oara, Constan]a;

• Re]eaua de drumuri jude]ene din administrarea urm`toarelor regii autonome: 
Ilfov, Buz`u, Bac`u, Suceava, Sibiu, Bra[ov, Harghita, Satu Mare, Arad, Br`ila;

• Pistele de decolare-aterizare la aeroporturile: Otopeni, Ianca, Arad, Sibiu, Târgu 
Mure[, Bucure[ti-B`neasa, Constan]a, Timi[oara, Satu Mare, Tulcea, Ia[i,
Baia Mare, Fete[ti; 

• Str`zi din municipiile:  Arad, Bac`u, Bucure[ti, Buz`u, Piatra Neam], Bra[ov, 
Br`ila, Baia Mare, Bârlad, Foc[ani, Oradea, Tulcea, Bistri]a, Cluj, Constan]a, 
Ploie[ti;

• Drumuri Expres: Petea - Baia Mare, Pite[ti - Craiova, Sebe[ - Turda, precum [i 
centura de ocolire a municipiului Bucure[ti [i a altor ora[e [i municipii;

• Servicii de consultan]` pentru gestiunea [i \ntre]inerea unor pachete de str`zi din 
municipiul Bucure[ti reabilitate în perioada 2000 - 2004;

• Re]eaua principal` de drumuri din Republica Moldova;
• Re]eaua principal` de drumuri din Macedonia.

II. Studii [i cercet`ri concretizate în prescrip]ii oficiale în ]ara noastr`, respectiv:

- Dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple [i 
semirigide, metoda analitic`, ind AND 550-1998;

- Dimensionarea  sistemelor  rutire  suple [i  semirigide,  ind. PD177 -  2001;
- Studiu privind metoda de echivalare a vehiculelor fizice în vehicule etalon pentru 

dimensionarea sistemelor rutiere; 
- Dimensionarea  straturilor de baz` din beton de ciment ale structurilor rutiere,

ind. NP 111 - 2002.





Activitate general`:
Colectivul geologie func]ioneaz` \n cadrul SEARCH CORPORATION \ncepånd din anul 2003, [i se ocup` de:

• realizarea de cart`ri am`nun]ite pentru cuno[terea situa]iei existente
• realizarea h`r]ilor geologice [i geomorfologice
• realizarea h`r]ilor de hazard la alunecare [i evaluarea riscului la alunecare
• realizeaz` investiga]ii geotehnice de teren (de adåncime mic`, pån` la 100m)
• realizarea investiga]iilor geofizice (electrometrie [i seismometrie)
• \ntocme[te studii [i avize geotehnice
• stabilrea programului de investiga]ii

geotehnice de teren [i de laborator (termene,
cantit`]i, costuri)

• supravegheaz` realizarea investiga]iilor
geotehnice de teren

• urm`re[te realizarea investiga]iillor de labo-
rator

• asisten]` tehnic` [i participare la fazele deter-
minante pentru lucr`rile proiectate de
SEARCH CORPORATION 

• \ntocmirea ofertelor tehnice pentru studii
geotehnice, ca parte component` a proiect`-
rii diverselor lucr`ri licitate

• evaluarea subcontractorilor [i a ofertelor
tehnice

|n anul 2006, membrii colectivului geologie din SEARCH
CORPORATION, primesc invita]ia de a se afilia Asocia]iei
Romåne de Geologie Inginereasc` (ARGI).
Tot \n anul 2006, SEARCH CORPORATION devine membr` [i \n
Asocia]ia Interna]ional` de Geologie Inginereasc`.

Colectivul Geologie a realizat \n jur de 150 de studii sau avize geotehnice.
Domeniile acoperite au fost numeroase, printre acestea num`råndu-se:
• lucr`ri de art`
• reabilit`ri de drumuri
• consolid`ri de drumuri
• alunec`ri de teren
• construire autostr`zi
• construire drumuri noi
• cl`diri
• resurse materiale de construc]ii
• parc`ri subterane
• aeroporturi
• evaluarea riscului [i hazardului la alunecare

Activitate general`:

Colectivul foraje execut` foraje geotehnice, foraje de ap`, foraje piezometrice, foraje de
mediu, desnisip`ri, pomp`ri [i turn`ri.
Colectivul foraje are urm`toarele echipamente de foraj \n dotare: 5 instala]ii Boart

Longyear, de ultima genera]ie.
Aceste instala]ii pot executa urm`toarele tipuri de lucr`ri:
• carotaj continuu
• foraj cu [nec
• foraje pentru ap`
• prelevare probe de la mare adåncime
• foraje speciale pentru consolid`ri
• penetr`ri dinamice \n foraj (SPT)

Metode de foraj folosite:

• foraj hidraulic rotativ cu circula]ie direct` -250m
• foraj hidraulic rotativ cu circula]ie invers` -200m
• foraj percutant ciocan de fund-200m

Opera]iunile de foraj sunt monitorizate de un sistem
Data Logger ce verific` \n orice moment parametrii de
foraj; sistemul furnizeaz` la finalul forajului o diagram`
cu parametrii importan]i.

Foraje
- Autostrada Transilvania

Sondaje
electrice
verticale

Accesorii foraj {necuri

Activit`]i
specifice
de foraj

Foraje cu tuburi SHELLBY

Departamentul Studii Teren al Search Corporation a
fost înfiin]at la începutul anului 2007, fiind structurat
astfel:
Colectiv geologie:
Cart`ri geologice [i geomorfologice, m`sur`tori
geofizice, interpretare date de foraj [i de laborator,
\ntocmirea studiilor [i avizelor geotehnice, asisten]`
tehnic`
Colectiv foraje:
Foraje geotehnice, foraje de ap`, foraje piezome-
trice, pomp`ri [i desnisip`ri foraje

Laborator de analize [i \ncerc`ri:
Efectueaz` o gam` larg` de analize [i \ncerc`ri \n
domeniile: geotehnic` [i funda]ii, agregate, betoane,
mixturi asfaltice
Studii Topo - studii teren, ridic`ri, obstacol`ri

În cadrul departamentului activeaz` personal cu
studii universitare [i post universitare, în domenii
diverse, necesare activit`]ii complexe desf`[urate:
- geologie   - geodezie [i topografie
- foraj - construc]ii drumuri, poduri [i c`i ferate



Activitate general`:

|n cadrul laboratorului se realizeaz` analize [i \ncerc`ri \n domeniile:
• GTF: geotehnic` [i funda]ii
• ANCFD: agregate naturale pentru c`i ferate [i drumuri
• MBM: materiale pentru betoane [i mortare
• D: drumuri
• MD: materiale pentru drumuri
• B.Ba.Bp: beton, beton armat [i beton precomprimat

Laboratorul este autorizat de c`tre Inspec]ia de Stat \n Cosntruc]ii, jude]ul Ilfov ca laborator de gradul II.
Personalul este calificat [i autorizat. |n cadrul laboratorului de \ncerc`ri exist` un sistem propriu de
management al calit`]ii autorizat de ISC.
Laboratorul de]ine o gam` larg` de aparatur`, printre care men]ion`m aparatur`
de ultim` genera]ie din domeniul GTF, controlat` printr-un sistem electronic cu
preluare [i prelucrare de date automat` (aparat de forfecare triaxial`,
aparat de forfecare direct`, edometru, pres` CBR)  

Pentru domeniul GTF, laboratorul de \ncerc`ri particip` la toate proiectele \n care este
implicat colectivul geologie.
Pentru celelalte domenii, printre clien]ii laboratorului se num`r` numeroase firme
cunoscute ce ac]ioneaz` \n domeniul construc]iilor de drumuri.

Colectivul Studii topo

|n cadrul Colectivului Topo se execut` m`sur`tori planimetrice [i nivelmetrice
de drumuri, poduri [i aeroporturi, necesare \ntocmirii proiectelor specifice firmei.
De asemenea, se georeferen]iaz` [i se digitizeaz` planuri la diferite sc`ri,
[i se \ntocmesc dosare \n vederea ob]inerii avizelor, inclusiv avizelor AACR.   

Proiecte reprezentative:
• Modernizare str`zi Sibiu
• Modernizare str`zi Arad
• Construc]ie centura Pite[ti (asisten]` tehnic`)
• Reabilitare centura Bucure[ti
• Realizare centuri Satu Mare, Ia[i, Buz`u, 

Pa[cani
• Autostrada Bra[ov - Tårgu Mure[
• Autostrada Bucure[ti - Bra[ov
• Reabilit`ri drumuri na]ionale
• Reabilit`ri drumuri jude]ene
• Parc`ri subterane \n Bucure[ti
• Ansamblu reziden]ial Bucure[ti, 

blocuri 30 nivele
• Ansamblu reziden]ial {tef`ne[ti
• Pod peste Canalul Dun`re – Marea Neagr`
• Drumuri expres
• Centur` Bra[ov
• Aeroport Otopeni
• Aeroport Ia[i
• Rafin`ria de petrol Midia
• Execu]ie foraje pentru montare 

pendule inverse, baraj Vidraru, 
foraje verticale, cu adåncime
de 35-40 m, cu precizie de 2 la mie.

• Ansamblu reziden]ial Bucure[ti, 
foraje cu adåncime de 35-45 m

• CET Bra[ov
• Foraje geologice cu carotare 

continu` \n Delta Dun`rii
• Foraje de ap` Ploie[ti

Colectivul Topo din cadrul Departamentului
Studii Teren al SEARCH CORPORATION are în
dotare:
• Sta]ii totale LEICA - 3 CTCR 302,

- TCR 805 POWER
- TCR 802 POWER

• GPS LEICA SR 530 - 2 buc.
• Nivele electronice LEICA - 2 buc.
• GPS Navigator - 3 buc.

Echipament laborator

Ridic`ri topo





Urbanismul are ca scop principal stimularea evolu]iei complexe a localit`]ilor, prin realizarea strategiilor de
dezvoltare pe termen scurt, mediu [i lung. Considerat a fi parte integrant` a Amenaj`rii Teritoriului,
urbanismul r`spunde la o serie de probleme legate de spa]iu, timp [i oameni.

Aria de activitate a Departamentului de Urbanism din
SEARCH CORPORATION se axeaz` pe elaborarea de:
• Documenta]ii de urbanism:

- planuri urbanistice generale
- planuri urbanistice zonale
- planuri urbanistice de detaliu

• Planificare urban`
• Studii

Planuri urbanistice generale (P.U.G.) – Regulamentele
urbanistice generale;
Planurile urbanistice generale au caracter de reglementare [i
r`spund programului de amenajare a teritoriului [i de dezvoltare a
localit`]ilor ce compun unitatea teritorial – administrativ` de baz`
(ora[e – inclusiv municipii, comune).

P.U.G. se elaboreaz` în scopul:
• stabilirii direc]iilor, priorit`]ilor [i reglement`rilor de 

amenajare a teritoriului [i dezvoltare urbanistic` a 
localit`]ilor;

• utiliz`rii ra]ionale [i echilibrate a terenurilor necesare 
func]iunilor urbanistice;

• preciz`rii zonelor cu riscuri naturale (alunec`ri de teren, 
inunda]ii, neomogenit`]i geologice, reducerea
vulnerabilit`]ii fondului construit existent);

• eviden]ierii fondului construit valoros [i a modului de 
valorificare a acestuia în folosul localit`]ii;

• cre[terii calit`]ii vie]ii, cu prec`dere în domeniile locuirii 
[i serviciilor;

• fundament`rii realiz`rii unor investi]ii de utilitate public`;
• asigur`rii suportului reglementar pentru eliberarea 

certificatelor de urbanism [i autoriza]iilor de construire;
• corel`rii intereselor colective cu cele individuale în 

ocuparea spa]iului.

Planuri urbanistice zonale (P.U.Z.) -
Regulamentele urbanistice zonale;
Planurile urbanistice zonale au un caracter
de reglementare specific` detaliat` pentru o
zon` dintr-o localitate [i asigur` corelarea
dezvolt`rii urbanistice complexe a zonei, cu
prevederile planului urbanistic general al
localit`]ii din care face parte.
Prin intermediul P.U.Z. se stabilesc obiecti-
vele, ac]iunile, priorit`]ile, reglement`rile de
urbanism - permisiuni [i restric]ii - necesar a
fi aplicate în utilizarea terenurilor [i confor-
marea construc]iilor din zona studiat`.

Pe baza analizei critice a situa]iei existente,
a prevederilor din P.U.G.-ul localit`]ii respec-
tive, a concluziilor studiilor de fundamentare
[i a opiniilor ini]iatorilor, în con]inutul 
P.U.Z.-ului se trateaz` urm`toarele categorii
generale de probleme:
• organizarea re]elei stradale;
• zonificarea func]ional` a terenurilor;
• organizarea urbanistic – arhitectural` în 

func]ie de caracteristicile structurii urbane;
• indici [i indicatori urbanistici (regim 

de aliniere, regim de în`l]ime, P.O.T., 
C.U.T., etc.);

• dezvoltarea infrastructurii edilitare;
• statutul juridic [i circula]ia terenurilor;

• delimitarea [i protejarea fondului arhitectural – urbanistic de valoare deosebit`
(în cazul în care exist`);

• m`suri de delimitare pân` la eliminare, a efectelor unor riscuri naturale [i antropice 
(în cazul în care exist`);

• men]ionarea obiectivelor de utilitate public`;
• m`suri de protec]ie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;
• reglement`ri specifice detaliate – permisiuni [i restric]ii – incluse în regulamentul local 

de urbanism aferent P.U.Z.-ului.

Planuri urbanistice de detaliu (P.U.D.) - Regulamentele urbanistice de detaliu;
Planurile urbanistice de detaliu reprezint` documenta]iile prin care se asigur` condi]iile de amplasare,
dimensionare, conformare [i servire edilitar`, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcel`, 
n corelare cu func]iunea predominant` [i vecin`t`]ile imediate.
Planurile au caracter de reglementare specific` [i se elaboreaz` pentru aprofundarea prevederilor din
P.U.G. sau P.U.Z., corelate cu condi]ion`rile certificatului de urbanism.
P.U.Z. se elaboreaz` în scopul:

• utiliz`rii ra]ionale a terenurilor în corelare cu func]iunile urbanistice prev`zute prin P.U.G sau P.U.Z.;
• fundament`rii realiz`rii unor obiective de utilitate public`;
• corel`rii intereselor generale ale colectivit`]ii locale, cu interesele particulare în valorificarea 

terenurilor ([i reciproca are aceea[i valabilitate);
• facilit`rii elabor`rii unor proiecte ulterioare de investi]ii;
• modific`rii (în situa]ii riguros justificate) a limitei intravilanului în scopul asigur`rii suprafe]elor 

necesare dezvolt`rii unei localit`]i, sau edific`rii unor func]iuni dificil de integrat în teritoriul existent.

Planuri Urbanistice Zonale elaborate:
• Str`pungerea 1 Mai (fost` Compozitorilor);
• Spital Jude]ean de Urgen]` din Municipiul Sibiu;
• Plan Urbanistic Zonal pentru servicii - comer], spa]ii mic` industrie [i depozitare,

fabric` de biocombustibili \n ora[ul N`dlac;
• Plan Urbanistic Zonal privind fluidizarea traficului pe DN1, prin l`rgirea drumului

[i proiectarea pasajului inferior B`neasa;
• Plan Urbanistic Zonal Modernizarea Aeroportului Interna]ional Ia[i;
• Planurile Urbanistice Zonale - Zona Calea Cåmpulung, Zona DN65B (Autostrada

Bucure[ti - Pite[ti), Zona Turce[ti.

|n prezent, \n cadrul departamentului se dezvolt` un proiect de mare anvergur` ce const` \n
elaborarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ia[i [i detalierea printr-o serie de Planuri
Urbanistice Zonale, trei dintre ele aferente Zonei Centrale a Municipiului Ia[i.

Plan Urbanistic Zonal - parte desenat`, Reglement`ri urbanis-
tice - Str`pungere str. 1 Mai (fost` Compozitorilor)

Exemplificare: Plan Urbanistic General al
Municipiului Zal`u - parte desenat`,
Reglement`ri Urbanistice

Amenajare peisager`
de-a lungul Autostr`zii
Bucure[ti - Bra[ov, pe
sectorul II al
Municipiului Bucure[ti



Planificare urban`:
• Proiecte de zonificare;
• Proiecte de lotizare.

Studii:
• Amenaj`ri peisagere pentru: 

- parcuri;
- gr`dini;
- scuaruri;
- zone urbane;
- trasee urbane;

• Revitalizarea spa]iului urban; 

• Strategii de dezvoltare a a[ez`rilor umane. 
În urma unor analize S.W.O.T., prin intermediul 
c`rora se identific` punctele slabe, punctele tari, 
oportunit`]ile [i constrângerile privind contextul 
local [i cultural, economia local`, popula]ia [i 
for]a de munc`, infrastructura [i mediul, se va 
stabili un diagnostic, se va formula o viziune 
asupra dezvolt`rii a[ez`rii umane respective 
precum [i o politic` de dezvoltare urban` a 
zonelor componente. Politica const` în identifi-
carea valorilor zonei, stabilirea principiilor, 
formularea obiectivelor [i ac]iunilor, stabilirea 
programelor [i proiectelor de interven]ie, 
precizându-se, totodat`, mijloacele de interven]ie.

Proiect de zonificare

Amenajare zon` urban`





Ansamblu reziden]ial Holiday

Un complex alc`tuit din cl`diri a câte
4 apartamente prev`zute cu spa]iu de
“loisir”, recep]ie, sal` de a[teptare, cafenea,
bar, spa]iu de circula]ie la parter, spa]ii
tehnice [i parcare la demisol.
Locatie: Neptun; 
Suprafata: 6766 m2;
Regim de în`l]ime: 8 etaje (D+P+6E)

Modernizare [i extindere Comuna Vulcan, Jude]ul Bra[ov
Proiectul include modernizare infrastructur` în Comuna Vulcan
[i extinderea acesteia cu o suprafa]` de 98 ha, 346 case individuale,
centre comerciale, dispensar, [coal` [i zon` de agrement,
cuprinzând motel, club [i terenuri de sport.

2007 - Crystal Tower Business
Center - cl`dire de birouri cu
20 de nivele (4S+P+14E+etaj
tehnic).

Pentru proiectarea acestui
obiectiv, speciali[tii no[tri au
abordat tehnologii în premier`
în România, [i chiar în Europa
Central` [i de Est: perete
“cortin`” cu sistem “double skin”,
fa]ad` multimedia, sistem BMS,
platform` heliport. Proiectul a
fost prev`zut astfel încât s`
asigure o între]inere u[oar`
necesitând costuri reduse
în timp, prin economie de
energie electric` [i protec]ia
mediului. 
Loca]ie: Bucure[ti

Imobil de locuin]e S+P+4E
- Str. Cezar Bolliac nr. 8, sector 3, Bucure[ti

Sala de sport de la Cornu

Complexul Sportiv Olimpic de la Izvorani

2003 - Sydney 2000 - cel mai mare Centru
Olimpic Sportiv, situat în satul Izvorani, Jude]ul
Ilfov. Echipa noastr` a proiectat Arena Olimpic`
Polivalent` [i a coordonat întregul proiect aferent
acestui complex care cuprinde: bazin olimpic de
nata]ie, sal` de gimnastic`, terenuri de tenis
acoperite, teren de atletism, fotbal [i rugby,
împrejmuirea complexului.

Stadionul Na]ional Lia Manoliu -
Expertiz` Tehnic` 

Ansamblul Reziden]ial Buftea -
ilustrare tem`.

Ansamblul este alc`tuit din:
- Centru sportiv (bazin de înot acoperit,

patinoar, teren de tenis)
- Spa]ii pentru birouri;
- Spa]ii comerciale;
- Hotel;
- Apartamente;
- Spa]ii garaj subteran

Divizia CONSTRUC}II CIVILE a fost înfiin]at` în cadrul companiei
SEARCH CORPORATION la începutul anului 1993.
Pornind de la un num`r de 3 angaja]i - în urma dezvolt`rii
dinamice [i a complexit`]ii proiectelor abordate - s-a ajuns în
prezent la un num`r de 16 angaja]i repartiza]i în trei
departamente, [i un serviciu devize, dup` cum urmeaz`:  
• Departamentul Arhitectur`, compus din arhitec]i cu drept 

de semn`tur`, to]i fiind membri ai Ordinului Arhitec]ilor din 
România;

• Departamentul Structuri, compus din ingineri; 
• Departamentul Instala]ii alc`tuit din ingineri; 
• Serviciul Devize format din subingineri si tehnicieni 

proiectan]i.

Divizia de Construc]ii Civile asigur` servicii specializate în
domenii precum construc]ii civile [i industriale [i abordeaz`
proiecte pentru ansambluri multifunc]ionale, având capacitatea
de a elabora proiecte complexe pentru toate fazele de 
proiectare [i toate specialit`]ile: arhitectur`, rezisten]` [i
instala]ii.
Obiectivul departamentului nostru este realizarea de proiecte
complexe de construc]ii civile [i industriale, utilizând solu]ii
tehnologice competitive la cel mai înalt nivel de calitate, în
strict` conformitate cu termenii de execu]ie stabili]i.       

Divizia de Construc]ii Civile urm`re[te câ[tigarea pozi]iei de
lider pe pia]a construc]iilor civile, prin abordarea de proiecte
de mare complexitate, care s` foloseasc` o arhitectur` [i o
inginerie specific` secolului XXI
- imagini [i solu]ii tehnice noi,
moderne, bazate pe tehnologiile
de ultim` genera]ie din acest
domeniu. De asemenea
urm`re[te atragerea noilor
clien]i prin diversificarea
programelor de arhitectur`
(înv`]`mânt, cultur`, s`n`tate,
transporturi, administrativ).   



“Monalisa Business Park”
Otopeni

“Promotional Interservice”

Extinderea
Centrului de
|nv`]`månt
Teologic
Penticostal

Ansamblul multifunc]ional
“Sigma” - Cluj-Napoca

Sediul
SEARCH CORPORATION
Timi[oara

Proiect “Monalisa Business Park”, Otopeni

Proiect pentru sediul de birouri al Filialei Search
Timi[oara

Oferta pentru Complexul Multifunc]ional “Sigma
Center”, Cluj Napoca,
cuprinzând: cl`diri de birouri, hotel de 5 stele, cu
apartamente de lux, în regim de în`l]ime de 36 etaje
(5S+P+30E). În rezolvarea partiului de arhitectur` s-a
urm`rit gruparea func]iunilor mai sus men]ionate
într-o logic` arhitectural` unitar`, de ansamblu,
asigurându-se leg`turi func]ionale lesnicioase la toate
nivelurile între acestea.

Modernizare Aeroport Interna]ional
Ia[i - proiectarea terminalului pentru
pasageri, în regim de în`l]ime de 4
etaje (D+P+2E).

La solicitarea clientului, proiectul se va
dezvolta pe parcursul a dou` etape.
Ini]ial, terminalul pentru pasageri
a fost proiectat pentru un flux de 1 milion
de pasageri/an, cu posibilitatea de
extindere, în viitor, la un flux de
2 milioane de pasageri/an. Extinderea
se va realiza prin ad`ugarea a dou`
travei pe fiecare parte. 





Activitate general`
SEARCH CORPORATION este atestat` de c`tre Ministerul Mediului [i Dezvolt`rii Durabile
ca evaluator principal al impactului asupra mediului, pentru urm`toarele domenii de activitate:
• Proiecte de infrastructur`;
• Industria mineralelor [i a materialelor de construc]ii;
• Alte tipuri de proiecte.

Activit`]ile desf`[urate \n cadrul colectivului sunt urm`toarele:
• Elaborarea de Studii de evaluare a impactului asupra mediului \n vederea:

- Identific`rii senzitivit`]ii mediului \nconjur`tor \n care vor fi amplasate lucr`rile
- Estim`rii calitative [i cantitative a efectelor produse de lucr`ri asupra mediului fizic, 

natural [i uman 
- Evalu`rii riscului de producere a polu`rilor accidentale [i m`suri de protec]ie \n cazul 

producerii polu`rilor accidentale
- Monitoriz`rii calit`]ii factorilor de mediu
- Dezvolt`rii efectelor pozitive [i minimiz`rii/elimin`rii efectelor negative ale lucr`rilor 
- Integr`rii armonioase a lucr`rilor \n mediul \nconjur`tor 

• Elaborarea de studii privind managementul resurselor de ap` 
• Elaborare de h`r]i de protec]ia mediului \n format GIS (h`r]i de zgomot, h`r]i privind 

calitatea aerului etc.)

Proiecte reprezentative:
• Autostr`zi

- Autostrada Bucure[ti - Bra[ov
- Autostrada Transilvania, sectorul Bra[ov -Tårgu Mure[
- Autostrada Transilvania, sector 3A Cluj - Gil`u
- Autostrada Bucure[ti - Constan]a, sectorul Bucure[ti - Fundulea
- Autostrada Bucure[ti-Foc[ani-Albi]a

• Reabilit`ri de Drumuri Na]ionale
- DN 24 Crasna - Ia[i, Km 105+700 - Km 197+040
- DN 18 Baia Mare - Iacobeni, km 3+522 - km 220+088
- DN 6 Craiova - Drobeta Turnu Severin, DN 12 Chichi[ -

Sfåntu Gheorghe - Miercurea Ciuc
- DN 5 Bucure[ti - Giurgiu,
- DN 76 Deva - Oradea

• Drumuri Expres
• Drum Expres Satu Mare - Baia Mare
• Drum Expres Craiova - Pite[ti
• Drum Expres Sebe[ - Turda

• Aeroporturi
- Modernizarea Aeroportului Interna]ional Ia[i

• Alte lucr`ri
- "Managementul resurselor de ap`" - Ministerul Mediului [i Dezvolt`rii Durabile
- "Reducerea polu`rii generate de activit`]ile agricole"

- Ministerul Mediului [i Dezvolt`rii Durabile
- "Studiu de Fezabilitate privind protec]ia \mpotriva inunda]iilor - DAI (Development 

Alternatives, Inc.)" - Ministerul Mediului [i Dezvolt`rii Durabile
- "Identificarea criteriilor de alarmare \n cazul producerii unei polu`ri accidentale la 

sta]iile de monitorizare din bazinul råului Elba [i m`suri de protec]ie"  – Ministerul 
German de Dezvoltare.

- Imobil de birouri SEARCH PLAZA
- Consolidarea, stabilizarea [i amenajarea zonelor adiacente portului maritim 

Constan]a [i a C.N.A.P.M. Constan]a S.A.

Varianta de ocolire a
municipiului Satu Mare
- estimarea polu`rii aerului -

Autostrada Transilvania,
Sector Bra[ov - Tg. Mure[
Eviden]ierea
ariilor naturale protejate

Suprapunerea zonelor naturale protejate peste PATN - sec]iunea c`i de
comunica]ie (Rezerva]ii ale biosferei, parcuri na]ionale sau naturale)

Autostrada
Bucure[ti - Fundulea
- panouri de protec]ie
\mpotriva zgomotului
(Glina)

Departamentul Mediu din cadrul
SEARCH CORPORATION este structurat în
urm`toarele colective:
• protec]ia mediului
• avize
În cadrul departamentului activeaz` perso-
nal cu studii universitare [i post universi-
tare, în domenii diverse, necesare activit`]ii

complexe desf`[urate:
• protec]ia mediului
• geografie
• ecologie
• geologie
• construc]ii drumuri, poduri [i c`i ferate
• construc]ii civile
• rela]ii publice

• Proiectarea lucr`rilor de inginerie sanitar` [i protec]ia mediului
• Consultarea publicului \n vederea integr`rii \n proiecte a op]iunilor/nevoilor

popula]iei beneficiare, afectate de lucr`ri
• Sus]inerea documenta]iilor la autorit`]ile pentru protec]ia mediului \n vederea 

ob]inerii acordurilor de mediu necesare promov`rii investi]iilor
• Elaborarea de documenta]ii care stau la baza ob]inerii finan]`rilor proiectelor de

infrastructur` din surse externe: ISPA, BEI, BERD etc.



Activitate general`
Activitatea Colectivului Avize const` \n ob]inerea avizelor [i acordurilor necesare promov`rii
investi]iilor proiectate \n cadrul companiei, conform legisla]iei \n vigoare. 
Colectivul colaboreaz` stråns cu autorit`]ile administra]iei publice centrale [i locale [i cu alte
institu]ii publice, reprezentånd o verig` important` \ntre acestea [i proiectant. 

Certificatul de atestare pentru
elaborarea studiilor de evaluare a
impactului asupra mediului

Certificatul de atestare pentru documenta]ii tehnice \n
vederea ob]inerii avizelor de gospod`rire a apelor

Autoriza]ie de
Furnizor Feroviar





Lucr`rile hidrotehnice proiectate în cadrul departamentului
constau din:
• Ap`r`ri ale taluzurilor drumurilor;
• Ap`r`ri cu rol de consolidare a drumurilor;
• Ap`r`ri în zona podurilor (malurile [i infrastructura podurilor);
• Praguri de fund pe cursuri de ap` pentru regularizarea albiei 

sau ridicarea talvegului râului în zona podurilor;
• Praguri de fund îngropate pentru stabilizarea talvegului;
• Regulariz`ri ale albiilor cursurilor de ap` (corec]ii [i recalibr`ri 

de albii);
• Devieri de cursuri de ap`;
• Expertize tehnice la lucr`rile hidrotehnice existente;
• Canale deschise;
• Dimensionarea [an]urilor [i a rigolelor de acostament în 

rambleu sau în debleu, func]ie de debitele maxime transpor-
tate;

• Praguri de re]inere aluviuni pe toren]i;
• Devieri de canale pentru transport ap` existente;
• Dimensionarea pode]elor pentru debite maxime;
• Diguri de ap`rare a malurilor în zona unor obiective;

• Diguri de dirijare a curentului sub poduri sau pentru atenuarea confluen]ei a dou` râuri, 
pån` la realizarea paralelismului între firele de curent;

• Diguri în albia major`;
• Lucr`ri provizorii în albia râurilor, necesare pe parcursul execu]iei investi]iilor.

Pentru toate lucr`rile proiectate în cadrul firmei,
departamentul hidrotehnic elaboreaz` Documenta]iile
pentru ob]inerea avizelor de gospod`rire a apelor.

În vederea stabilirii solu]iilor
lucr`rilor hidrotehnice sunt necesare:
• Studii hidrologice, pentru care

activitatea departamentului se
concretizeaz` în:
- Elaborarea temelor de proiectare

pentru ob]inerea studiilor hidrolo-
gice de la INHGA sau Direc]iile
de Ape, pentru cursurile de ap`
cadastrate;

- Determinarea debitelor maxime
pentru bazinele hidrografice mici.

• Calcule hidraulice constând în:
- Determinarea parametrilor scurgerii (niveluri, viteze, arii, l`]imi la nivelul apei) în regim 

natural [i în regim amenajat, ]inând seama de prevederile schemei cadru de amenajare a 
bazinelor hidrografice;

- Determinarea debitelor maxime în func]ie de frecven]a ploii [i timpul de concentrare
pentru dimensionarea pode]elor, [an]urilor [i rigolelor;

- Calculul nivelurilor curbei suprafe]ei libere a apelor la debitele de calcul pentru asigur`rile 
corespunzatoare standardelor în vigoare, în conformitate cu clasa de importan]` a lucr`rilor 
proiectate, necesare stabilirii liniei ro[ii a drumurilor din lungul cursurilor de ap` sau a 
podurilor ce traverseaz` cursurile de ap`;

- Calculul vitezei curen]ilor de ap`, necesar stabilirii solu]iilor lucr`rilor de ap`rare a
drumurilor sau a infrastructurii podurilor;

- Afuierile generale [i locale;
- Calculul aproximativ al supraîn`l]`rii de nivel (remuu).

1

2
1

1

2

23

Autostrada Bucure[ti - Bra[ov
Sector Comarnic - Predeal
- Pereuri din beton;
- Ziduri din gabioane pe saltele din gabioane;
- Ziduri din beton;
- Praguri de fund din gabioane;
- Praguri de colmatare din beton;
- Diguri de închidere sau dirijare, din gabioane;
- Corec]ii de albii, devieri, recalibr`ri;
- Canale pereate.

Autostrada Bucure[ti - Bra[ov
Sector Predeal - Cristian
- Praguri de colmatare pe toren]i;
- Corec]ii de albii, recalibr`ri;
- Diguri de dirijare din gabioane;
- Canale betonate;
- Praguri din gabioane [i din beton;
- Ziduri din gabioane pe saltele din gabioane;
- Protec]ie taluzuri cu saltele flexibile din dale de beton 

armat.

Autostrada Bra[ov - Tg. Mure[
- Ziduri din gabioane;
- Canale pereate cu dale de beton;
- Protec]ii de taluzuri cu dale de beton;
- Praguri de re]inere aluviuni, din gabioane.

Reabilitare DN76 Deva - Oradea
- Ziduri din gabioane;
- Ziduri de sprijin din beton;
- Canale din beton;
- Praguri de re]inere aluviuni;
- Praguri de fund îngropate;
- Ziduri din beton armat;
- Protec]ie taluz cu pereu din beton;
- Protec]ie taluz cu geore]ele spa]iale [i \nierbare;

Înl`turarea efectelor calamit`]ilor naturale din
anul 2005 asupra re]elei de drumuri na]ionale din
România (localit`]ile : Oe[ti, Valea Doftanei, Cornu,
Brebina, Telega)
- Praguri de fund îngropate, din beton [i gabioane;
- Ziduri din beton [i rigole betonate;
- Recalibr`ri de albii;
- Ziduri de dirijare din gabioane;
- Ziduri de ap`rare din gabioane;
- Ziduri de ap`rare din beton;
- Canale de beton.

Amenajare canal punct Cocor`[teanu - punct Gr`dini]`, localitatea Cornu:

Canal din beton în zone locuite
Canal din beton 

By-Pass Pite[ti:

Protec]ie rambleu   
drum cu saltele 
umplute cu beton
Protec]ie mal lac 
acumulare Gole[ti
cu saltele umplute 
cu beton

1 2

1

2

Inl`turarea efectelor
calamit`]ilor naturale din
anul 2005 asupra re]elei de
drumuri na]ionale din
România, obiectiv 2, DN
7C, km 50+399÷50+452
stg, Oie[ti, Jud.Arge[:

Zid din beton [i rigol` 
betonat`
Rigol` betonat`
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Activitatea din domeniul amenaj`rilor hidrotehnice cuprinde proiectarea [i urm`rirea
execu]iei lucr`rilor de protec]ie a malurilor, cursurilor de ap` sau lacurilor de acumulare, a
drumurilor, a infrastructurii podurilor, de amenaj`ri ale cursurilor de ap` permanente [i
nepermanente. Domeniul amenaj`rilor hidrotehnice include de asemenea proiectarea
lucr`rilor pentru dirijarea, colectarea [i \ndep`rtarea apelor de pe suprafa]a drumurilor sau
a incintelor construite (exemplu: aeroporturi).



Drum expres Baia Mare - Satu Mare
- Ziduri din gabioane;
- Protec]ii de taluz cu dale de beton;
- Praguri de fund îngropate;
- Amenaj`ri diguri de protec]ie;
- Corec]ii de albii;
- Desc`rc`tor în trepte la traversarea albiilor

de c`tre drumul expres în debleu;
- Ziduri de sprijin din beton simplu;
- Ziduri de sprijin din beton fundat pe coloane.

Ap`rare de mal [i prag de fund în Jude]ul Bistri]a - N`s`ud
- Prag de fund din beton [i gabioane pentru stabilizarea albiei.

Drum expres Craiova - Pite[ti
- Ziduri din gabioane;
- Protec]ii de taluz cu dale de beton.

Drum expres Sebe[ - Turda
- Ziduri din gabioane;
- Protec]ii de taluz cu dale de beton;
- Prag de fund îngropat.

Reabilitare DN 72 Ploie[ti - G`ie[ti
- Ziduri din gabioane;
- Protec]ii de taluz cu geocelule umplute cu beton;
- Recalibrare albie;
- Consolidare versan]i [i prag de fund din beton.

Reabilitare DN 18
Baia-Mare - Iacobeni
- Praguri de fund pentru

stabilizare talveg;
- Refacere praguri pe toren]i;
- Recalibr`ri albii.

Sec]iunea 2 a variantei
de ocolire Sibiu la standard de autostrad` [i reabilitare DJ106B
- Recalibrare albie [i protec]ie maluri cu pereu din beton;
- Refacere prag de fund;
- Deviere canal desecare.

Varianta de ocolire Bra[ov
- Protec]ie taluz cu pereu din beton;
- Recalibr`ri [i devieri de albii.

By-Pass Pite[ti
- Protec]ia taluzurilor drumului [i a malurilor lacului de acumulare Gole[ti, cu saltele din

materiale geotextile umplute cu beton.

Reabilitare DN72 G`ie[ti
- Ploie[ti:

Prag de fund pe 
DN72 km 20+422 pe 
Râul Dâmbovi]a în 
localitatea Vii[oara-
sec]iune longitudinal`
Prag de fund pe DN72 
km 20+422 pe Râul 
Dâmbovi]a în
localitatea Vii[oara-
calcul hidraulic cu
programul HEC - RAS
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Programe de specialitate utilizate: 
• Hec – Ras;
• Gvprof;
• Hydro Culvert;
• Flowpro 2





|n procesul de construire, reabilitare, dezvoltare, modernizare sau
extindere a autostr`zilor [i drumurilor na]ionale, un rol foarte impor-
tant \l are exproprierea terenurilor afectate de lucr`ri.
Departamentul Exproprieri din cadrul Search Corporation, alc`tuit
din personal cu studii superioare \n geodezie, cadastru, topografie [i
tehnicieni proiectan]i, execut` lucr`ri privind:
• Identificarea proprietarilor [i propriet`]ilor afectate
• Proiectarea documenta]iilor de expropriere

Departamentul Exproprieri
execut` lucr`ri privind:
Identificarea proprietarilor [i a
propriet`]ilor afectate.
Proiectarea documenta]iilor
de expropriere:
- piese scrise - tabele cu

proprietari [i suprafe]e
ocupate, tabele centralizatoare
pe teritorii [i categorii
de folosin]`;

- piese desenate - planuri de
situa]ii efectuate pe baza
planurilor cadastrale, parcelare
[i pe baza ridic`rilor
topografice, etc.

|ntocmirea documenta]iilor cadastrale
conform Legii cadastrului [i a publicit`]ii
imobiliare nr.7/1996, cu modific`rile 
[i complet`rile ulterioare, [i a Regulamentului
privind con]inutul [i modul de \ntocmire al
documenta]iilor cadastrale \n vederea
\nscrierii \n cartea funciar` a Agen]iei
Na]ionale de Cadastru [i Publicitate
Imobiliar`, aprobat prin Ordinul nr.634/2006;

- Documenta]ii cadastrale pentru
\ntabularea dreptului de proprietate 
asupra unui imobil ne\nscris \n
cartea funciar`;

- Documenta]ii cadastrale necesare 
\nscrierii dezlipirii unui imobil;

- Documenta]ii cadastrale necesare 
\nscrierii alipirii a dou` sau mai multe 
imobile cu limite comune.



Evaluarea  terenurilor afectate de exproprieri [i \ntocmirea

raportului de evaluare.

Elaborarea documenta]iei tehnico-economice conform art.3 din

Legea 198/2004 – privind unele m`suri prealabile lucr`rilor de

construc]ie de autostr`zi [i drumuri na]ionale.

Servicii de consultan]`, asisten]` [i reprezentare juridic` privind

procedura de expropriere, urmare public`rii hot`rårii de guvern,

conform L.198/2004 [i a Legii nr.33/1994, privind exproprierea

pentru cauza de utilitate public`.

|nscrierea dreptului de proprietate \n cartea funciar`, asupra

imobilelor expropriate.





Consultantul asist` Beneficiarul la:
1. Servicii de achizi]ie

• \ntocme[te documentele de licita]ie 
pentru achizi]ia lucr`rilor de construc]ii 

• particip` la procesul de selec]ie al
constructorului prin întocmirea   
rapoartelor de evaluare

• asist` Beneficiarul la negocierea [i semna- 
rea contractului cu ofertantul cå[tig`tor  

2. Servicii de supervizare a execu]iei
lucr`rilor din punct de vedere calitativ, 
cantitativ [i financiar

3. Servicii post execu]ie
• \ntocme[te Cartea Tehnic` a Construc]iei
• urm`re[te evolu]ia \n timp a lucr`rilor 

pe perioada de garan]ie 
• \ntocme[te manualele de \ntre]inere 

Inginerii [i tehnicienii din echipele de Consultan]` sunt atesta]i [i autoriza]i
de Inspectoratele de Stat Teritoriale pentru supervizarea lucr`rilor de
construc]ie. 
Contractele derulate de echipele de Consultan]` se desf`[oar` conform
standardelor interna]ionale [i condi]iilor de contract FIDIC.

Beneficiile serviciilor de consultan]` sunt evidente: de exemplu, la Faza a III-a
de Reabilitare a Drumurilor Na]ionale, unde SEARCH CORPORATION  a asigurat
serviciile de consultan]`, lucr`rile s-au terminat la timp, la standardele de 
calitate cerute [i cu o economie de 8% fa]` de valoarea ini]ial`
estimat` a lucr`rilor (220 milioane Euro).

Centur` Craiova

Centur` Cluj-Napoca

Pasaj cu STRAIL \n Roman

Pod peste
råul Moldova

Pod peste
råul Moldova

Consultan]a ac]ioneaz` în
numele Beneficiarulu
administrånd lucrarea din punct
de vedere fizic [i financiar,
fiind “ochiul” Beneficiarului pe
[antier.
Consultantul monitorizeaz` [i
verific` activitatea construc-
torului, asiguråndu-se c`
lucr`rile sunt conforme cu
proiectele de execu]ie, caietele
de sarcini, normativele [i
standardele de calitate \n vigoare.
Totodat`, Consultantul ofer`
Beneficiarului garan]ia
realiz`rii proiectelor cu
respectarea cadrului legal.  

Consultan]a  este definit` ca fiind “asis-
ten]a acordat` Beneficiarului pentru
realizarea Proiectului”.
Departamentul de Consultan]` din cadrul
SEARCH CORPORATION \[i desf`[oar`
acti-vitatea pe \ntreg teritoriul Romåniei prin
structurile regionale proprii, structuri ce
reflect` subdiviziile regionale de dezvoltare
a Romåniei, de dup` aderarea la Uniunea
European`:

- Nord-Est;
- Vest;
- Nord-Vest;
- Centru;
- Sud-Est;
- Sud-Muntenia;
- Bucure[ti-Ilfov;
- Sud-vest Oltenia.



|nc` din 1993, echipele de Consultan]` ale
SEARCH CORPORATION au fost implicate \n
Programul de Reabilitare a Drumurilor
Na]ionale, demarat de Guvernul Romåniei cu
finan]are atåt intern`, cåt [i extern` (BIRD,
BEI, BERD):
• Faza I de Reabilitare Drumuri
Na]ionale, 

1056 km în calitate de Sub-consultant
• Faza a II-a de Reabilitare Drumuri 

Na]ionale, în calitate de partener
Joint Venture  

• Faza a III-a de Reabilitare Drumuri   
Na]ionale, în calitate de Consultant 
principal 

În cadrul Fazei I de Reabilitare Drumuri Na]ionale, SEARCH CORPORATION
a fost singurul sub-consultant la toate firmele de consultan]` interna]ionale,
devenind astfel temelia form`rii personalului de specialitate \n cadrul echipelor de
Consultan]`, \n România. 
Pe lång` reabilit`ri de drumuri na]ionale, echipele de consultan]` ale SEARCH
CORPORATION au supervizat lucr`rile de execu]ie ale autostr`zii Bucure[ti -
Constan]a, pe sectorul 1, Bucure[ti - Fundulea (26,5 km lungime, valoarea
investi]iei: 45 milioane EURO).   

|n august 2008 a \nceput supervizarea
lucr`rilor pentru varianta de ocolire Sibiu la
standard de autostrad`, care cuprinde :
- finalizarea sec]iunii 1
- construc]ia sec]iunii 2 - 2.7
- reabilitare DJ 106B
Suntem \n perioada de pre-construc]ie a
Etapei a VI-a reabilitare DN Lot D [i F,
Bypass Bac`u [i Bypass Bra[ov.



Proiect

Etapa I de Reabilitare a

Drumurilor Na]ionale

Etapa a II-a de Reabilitare a

Drumurilor Na]ionale

Etapa a III-a de Reabilitarea a

Drumurilor Na]ionale

Etapa a V-a de Reabilitare a

Drumurilor Na]ionale

Autostrada Bucure[ti-Constan]a

(sector Bucure[ti - Fundulea)

Gestiune [i între]inere str`zi în

Municipiul Bucure[ti

Reabilitare DN 2D,

Foc[ani - Ojdula

Varianta ocolire Cluj - Est

Autostrada de ocolire Pite[ti

Lucr`ri de infrastructur`

Lot 2 în Municipiul Bucure[ti

Variant` ocolire Ia[i

Varianta ocolire

Aduna]ii Cop`ceni

Reconstruc]ia/Reabilitarea de

urgen]` a podurilor [i sectoarelor

de drum afectate de inunda]ii

- 5 loturi

Modernizare str`zi Sibiu

7 pachete - contract din 2008

Modernizare str`zi Sibiu

7 pachete - contract din 2005

Reabilitare DN6,

Timi[oara - Lugoj Km

Construc]ia

variantei ocolitoare Timi[oara

Km. 549+076 - km. 6+430

Construc]ia

variantei ocolitoare Craiova

Km. 5+500 - km. 223+100

Nr. km

1056

157

334

26.5

149.3

95

24,6

15,5

27,2

4,2

2

21.7

52.2

15

13.8

Nr. specialisti

consultan]i

170

40

145

18

14

22

16

22

34

12

8

20

6

23

10

8

9

Durata

5 ani

3 ani

53 luni

40 luni

60 luni

24 luni

48 luni

36 luni

48 luni

30 luni

18 luni

16 luni

22 luni

62 luni

58 luni

58 luni

48 luni

Valoarea

investi]iei

278 mil. Euro

77 mil. Euro

202 mil. EURO

45 mil. euro

120 mil. EURO

Aprox.

100 mil. EURO

68 mil. EURO

67 mil. EURO

Aprox.

32 mil. EURO

Aprox.

20 mil. EURO

Aprox.

10 mil. EURO

Aprox.

7 mil. EURO

Aprox.

1.2 mil. EURO

Aprox 13.6

mil. Euro

32 mil. Euro

17.5 mil Euro

18.8 mil Euro

Departamentul de Consultan]` din SEARCH CORPORATION este implicat \n urm`toarele proiecte principale:



|n calitate de membru ARIC
(Asocia]ia Romån` a Inginerilor
Consultan]i), Departamentul de
Consultan]` este implicat \n:
• organizarea de cursuri de instruire;
• implementarea procedurilor de 

achizi]ie lucr`ri în conformitate cu 
practicile din Comunitatea European`;

• traducerea diferitelor materiale
elaborate de FIDIC (Federa]ia
Interna]ional` a Inginerilor Consultan]i). 

|n concluzie, misiunea Consultantului
este aceea de a proteja Beneficiarul
cu privire la toate aspectele legate
de derularea investi]iei.
Consultantul prezint` riscurile, 
variantele de decizie [i consecin]ele
acestora [i recomand` o anumit`
solu]ie. Toate acestea cu scopul de a-i
oferi Beneficiarului posibilitatea de a
decide \n deplin` cuno[tin]` de cauz`.

Consultantul poate economisi Beneficia-
rului sume importante de bani \n
situa]ia unui proiect mai pu]in bun [i a
unui constructor neperformant, dar pe
care legea \l protejeaz`.

Centur` Cluj-Napoca

Centur` Pite[ti

Centur` Cluj-Napoca



Filiala SEARCH CORPORATION Timi[oara a fost înfiin]at`
în luna mai 1993 prin preluarea acesteia de la IPTANA
Bucure[ti în cadrul c`reia a func]ionat înc` din 1978.
Colectivul de speciali[ti a participat înc` de la început la
proiectarea unor lucr`ri importante în cadrul ac]iunii de
reabilitare a drumurilor na]ionale. 
Activitatea filialei este nuan]at` de implicarea unor cadre
didactice de specialitate de la Facultatea de Construc]ii
Timi[oara, creându-se astfel [i posibilitatea ca studen]ii
s` î[i poat` elabora proiectele de licen]` cu teme concrete
din domeniul drumurilor [i podurilor.

Clien]i importan]i:
• D.R.D.P. Timi[oara
• Consiliul Jude]ean Timi[
• Consiliul Jude]ean Arad
• Consiliul Jude]ean Hunedoara
• Aeroportul Interna]ional „Traian Vuia” Timi[oara
• Consiliul Local al Municipiului Timi[oara
• Consiliul Local al Municipiului Arad
• Consiliul Local al Municipiului Oradea
• Consiliul Local al Municipiului Lugoj
• Consilii locale ale ora[elor [i comunelor din

jude]ele Timi[, Arad, Hunedoara
Contracte reprezentative:
• Reabilitare DN 69 Timi[oara - Arad, 50 km, detalii de execu]ie
• Reabilitare DN 59 Timi[oara - Voiteg, 40 km, detalii de execu]ie
• Reabilitare DJ 691 Timi[oara - Lipova, 42 km, S.F., P.T., D.E.
• Viabilizare cartier Tili[ca în municipiul Sibiu, 5 km, P.T.+D.E.
• Reabilitarea trotuarelor în centrul municipiului Arad, P.T.+D.E.
• Modernizare DJ 664A, Lupeni - zona de agrement Straja, 8,3 km, P.T.+D.E.
• Reabilitare 100 str`zi în municipiul Arad, 60 km, P.T.+D.E.
• Reabilitare 89 str`zi în municipiul Oradea, 30 km, P.T.+D.E.
• Consolidare DN 66A, Câmpul lui Neag - Cerna, 19 km, S.F.
• Variant` ocolitoare ora[ Oravi]a, 10 km, S.F.
• Drum perimetral Aeroportul Interna]ional „Traian Vuia” Timi[oara, 10,5 km,  

P.T.+D.E.
• Consultan]` Pasaj DN 59 A km 4+150 la Timi[oara

Suprastructur`
pasaj
- vedere de ansamblu

Zid de sprijin ramp` C13

Elemente prefabricate [i
ranfors`ri la zidul de sprijin

Radiere [i grinzi de leg`tur` -
tronson 51+640 - 51+730
(executat 2002 - 15 radiere +
14 grinzi de leg`tur`).

Execu]ia BcR5.0,
zona L-M/5-48 (banda XIII).

Rosturi colmatate - platforma nord

Parapet metalic la km 53+775
- 53+875, dreapta + stânga [i

acostamente finisate

Coloanele la 1 rând P1…P39
par]ial demolate

Traversarea
liniilor electrice CF

Ing. Gheorghe LUCACI

- Director Filial` -

Tip de activitate:
• proiectare
• consultan]`
• asisten]` tehnic` în

drumuri [i poduri



Filiala Ia[i a fost înfiin]at` la 1 mai 1998. 
Face parte din strategia de dezvoltare a
Search Corporation acoperind zona de Est a
]`rii ca interes în dezvoltare a proiectelor de
infrastructur` rutier`. 
Are personal specializat pentru realizarea
proiectelor de infrastructur` rutier` putând
acoperi orice tip de proiecte de drumuri
sau autostr`zi.

Principalele lucr`ri realizate sunt:
• 1998-2001 - consolid`ri structuri rutiere [i modernizare a peste 150 km drumuri 

na]ionale.
• 2001-2004 - în cadrul etapei a III-a de reabilitare a drumurilor na]ionale - reabi- 

litare DN 2 - proiectare, consultan]` [i asisten]` tehnic` la lucr`ri de drum, 
poduri [i consolid`ri, proiecte de consolid`ri terasamente în urma calamit`]ilor.

• 2004-2005 - în cadrul etapei a V-a de reabilitare a drumurilor na]ionale - proiect 
tehnic reabilitare DN 2 - S`b`oani - Siret (180km) [i proiecte pentru cca 60 km 
drumuri comunale finan]ate prin programul SAPARD.

• 2005-2006 - proiecte pentru cca 163 km drumuri jude]ene [i reabilitarea DN 2L 
(45km) [i proiecte reabilitare str`zi în Arad (35km) [i Sibiu (25km).

• 2006-2008 - proiecte pentru drumurile de acces la Aeroportul Interna]ional Ia[i, 
drumul expres Drumul Nordului (45km), modernizare [i reabilitare DN 72 
G`ie[ti-Ploie[ti (67km), reabilitare DN 29 Suceava-Boto[ani (32km) [i în lucru 
By pass Bac`u (30km) [i reabilitare DN 24 Crasna – Ia[i (81km).

Consolidare
DN 28B - km 36+100

Sibiu - Str. Gu[teri]ei

Sibiu - Pia]a G`rii

Reabilitare DN 2L

Reabilitare DN 2L

Consolidare DN 29
km 50+900 - 51+000

Consolidare 
zid gabioane la Cotnari

Ing. Ioan GR~DINARIU

- Director Filial` -



Filiala Search Corporation Constan]a, a fost
\nfiin]at` \n luna februarie 2007, iar dup` o
perioad` de amenaj`ri ale sediului filialei
[i alte activit`]i administrative specifice
\nfiin]`rii unui nou punct de lucru, activitatea
propriuzis` de proiectare din cadrul filialei a
\nceput \n luna aprilie 2007, odat` cu primele
oferte [i primele contracte de proiectare.

Filiala s-a \nfiin]at ca o consecin]` a lucr`rilor de
proiectare pe care Search Corporation le-a contrac-
tat cu Prim`ria Municipiului Constan]a [i cu
Compania Na]ional` „Administra]ia Porturilor
Maritime” Constan]a.
Este vorba de: 
• Pod rutier la gura de acces Canal Dunare - Marea 

Neagr`;
• Sistematizarea [i consolidarea falezei Portului 

Constan]a;
• Studiu general de circula]ie la nivelul Municipiului 

Constan]a [i la nivelul teritoriului de influen]`. 
De asemenea, filiala este implicat` \n proiecte
de reabilitare [i modernizare ale unor drumuri
jude]ene, cca. 150 km [i un proiect de realizare a
unei variante rutiere pentru desc`rcarea traficului
de pe Autostrada Soarelui spre sudul litoralului.
Lungimea acestei variante este de 37 km, iar prin
realizarea ei se urm`re[te atåt preluarea traficului
de interes turistic spre sudul litoralului [i ]`rile
Balcanice, cåt [i a traficului greu care tranziteaz`
jude]ul Constan]a spre Bulgaria, Turcia, Grecia.

Pod rutier la gura de acces
Canal Cun`re - Marea Neagr`

Intersec]ie DN39 - Costine[ti

DJ223 - Costine[ti

Falez` Port

DJ223 - Seimeni

DJ226 - Pantelimon

Ing. Lauren]iu TEODORU

- Director Filial` -



|nc` din anul 1994 SEARCH CORPORATION a
fost o prezen]` activ` \n zona Transilvaniei, atåt
\n calitate de proiectant cåt [i \n calitate de
consultant, ceea ce a condus la \nfiin]area, la
\nceputul anului 2007, a filialei din Cluj-Napoca.

Primele contracte de reabilitare a principalelor
drumuri na]ionale din Transilvania poart`
semn`tura companiei noastre \n ambele
ipostaze. Urm`toarele etape de reabilit`ri au
consolidat [i au dezvoltat aceste activit`]i.  

Filiala noastr` desf`[oar`
urm`toarele tipuri de activit`]i:

I. CONSULTAN}~
1. “Varianta de ocolire Cluj - Est” – 3 sectoare,

24,54 km lungime total`, \n asociere cu
Primacons Group

2. “Varianta de ocolire pentru municipiul
Cluj-Napoca \n zona de nord-est”,
8,19 km lungime total`,
\n asociere cu Primacons Group

II. PROIECTARE
1. Refacere strada Dambovi]ei, mun. Cluj-Napoca
2. Refacere strada Cojocnei, mun. Cluj-Napoca
3. Refacere strada Teleorman, mun. Cluj-Napoca
4. Refacere strada Tårnavelor, mun. Cluj-Napoca
5. “Drumul nordului Baia Sprie - Cavnic - Bårsana”

Pentru viitor se are \n vedere \ntocmirea unei baze de date de poten]iali colabo-
ratori, pentru acoperirea rapid` a necesit`]ilor \n cazul cre[terii volumului
de lucru, precum [i angajarea de tineri absolven]i ai Universit`]ii Tehnice
Cluj-Napoca pentru formarea lor ca viitori speciali[ti \n cadrul companiei noastre.

Ing. {tefan CIOBOTARENCO

- Director Filial` -
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