


“PROGETTARE,
COSTRUIRE,
CRESCERE,
AL FIANCO DI
CHI CONDIVIDE
IL PROGRESSO”.
“PROIECTARE, CONSTRUCȚIE, 
CREȘTERE, LÂNGÂ CINE 
ÎMPĂRTĂȘEȘTE PROGRESUL”.



PER CRESCERE 
SERVONO 
RADICI SOLIDE
PENTRU A CREȘTE E NEVOIE 
DE RĂDĂCINI SOLIDE

La storia dell’impresa inizia nel 1973 
con Vito Manelli. Negli anni, l’azienda 
diventa un punto di riferimento nella 
gestione delle commesse in ambito edilizio, 
grazie all’esperienza in cantiere e ai tanti 
lavori realizzati.

Quando arriva la seconda generazione, 
l’impresa è forte e solida. 
Onofrio (Sergio) Manelli aggiunge 
innovazione e nuove competenze per 
allargare gli orizzonti dell’azienda.

Nel 2008, diventa “Manelli Impresa S.r.l.”. 
Nuovo nome, stessa leadership nel 
settore delle costruzioni civili e industriali. 
Grazie all’organizzazione efficiente, alla 
solidità finanziaria e alla lunga esperienza, 
l’impresa diventa General Contractor, in 
grado di partecipare ad appalti nazionali e 
internazionali.

Povestea companiei începe în 1973 cu Vito 
Manelli. De-a lungul anilor, compania a 
devenit un punct de referință în gestionarea 
comenzilor în sectorul construcțiilor, datorită 
experienței pe șantier și a numeroaselor 
lucrări realizate.

Când sosește a doua generație, compania 
este puternică și solidă.
Onofrio (Sergio) Manelli adaugă inovație și noi 
abilități pentru a lărgi orizonturile companiei.

În 2008, devine “Manelli Impresa Srl”.
Un nume nou, aceeași conducere în sectorul 
construcțiilor civile
și industriale.
Datorită organizării eficiente, solidității 
financiare și experienței îndelungate, 
compania devine Antreprenor General, 
capabil să participe la licitații naționale și 
internaționale.
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UNA STORIA CHE 
NON SI FERMA MAI
O POVESTE CARE NU SE TERMINĂ NICIODATĂ

2008 
Costituzione
della Manelli
Impresa S.r.l.

Fondarea
societății
Manelli Impresa S.r.l.

2016 
Fondazione
della Aicom S.r.l.

Fondarea 
societății
Aicom S.r.l.

2018
Realizzazione
della nuova
sede legale.

Realizarea noului 
sediu legal.

2021 
Fondazione  
della Manelli 
Constructii  
Generale S.r.l.

Fondarea societății 
Manelli Constructii 
Generale S.r.l.

1997 
Costituzione
dell’impresa
Onofrio Manelli.

Fondarea societății
Onofrio Manelli.

2015 
Fondazione 
della succursale
in Romania.

Fondarea filialei
din România.

2018 
Fondazione
della Coman S.r.l.

Fondarea 
societății
Coman S.r.l.

2019 
Fondazione  
della Vivia Bari S.r.l.

Fondarea societății 
Vivia Bari S.r.l.

1973  
Costituzione
dell’impresa
Vito Manelli.

Fondarea 
societății 
Vito Manelli.

2021 
Fondazione  
della Manelli BAU 
S.R.L. G.M.B.H.

Fondarea societății 
Manelli BAU S.R.L. 
G.M.B.H.

2017 
Aumento del
capitale sociale
a 1 mln di euro.

Variația 
capitalului social 
la 1 Mil Euro.

2021 
Aumento del
capitale sociale
a 5 mln di euro.

Variația 
capitalului social 
la 5 Mil Euro.

2022 
Aumento del
capitale sociale
a 15 mln di euro.

Variația 
capitalului social 
la 15 Mil Euro.
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MISSIONE
MISIUNE

Innovazione, fiducia, sviluppo ed 
eccellenza: sono i valori che guidano 
la nostra strategia. Per crescere, 
per superare le sfide, per soddisfare le 
richieste dei clienti e per raggiungere 
risultati sempre più grandi.

Inovație, încredere, dezvoltare și 
excelență: acestea sunt valorile care 
ne ghidează strategia. Pentru a crește, 
pentru a depăși provocările, pentru a 
satisface cerințele clienților și pentru a 
obține rezultate din ce în ce mai mari.

VISIONE
VIZIUNE

Crescita, ottimizzazione e professionalità: 
sono le nostre parole d’ordine.  
Alla base di tutto ci sono le persone, 
la fiducia e il principio di correttezza  
che caratterizza ogni nostro rapporto. 

Creștere, optimizare și profesionalism: 
sunt cuvintele noastre de ordine.
La baza tuturor realizărilor stau oamenii, 
încrederea și principiul corectitudinii care 
caracterizează toate relațiile noastre.

VALORI
VALORILE

Rispetto delle persone e responsabilità 
sociale d’impresa: sono i principi 
fondamentali della nostra impresa. 
Gli audit periodici certificano il nostro 
impegno in materia di qualità, ambiente, 
sicurezza e responsabilità sociale.

Respectul pentru oameni și responsabilitatea 
socială corporativă: acestea sunt principiile 
fundamentale ale companiei noastre. 
Auditurile periodice certifică angajamentul 
nostru față de calitate, mediu, siguranță și 
responsabilitate socială.

COERENZA 
COERENȚĂ

Responsabilità, affidabilità e credibilità: 
sono i motori che alimentano la nostra 
realtà aziendale. Tutte le leve strategiche, 
l’action plan e le decisioni operative mirano 
al rispetto degli impegni assunti e si 
basano su previsioni economico-finanziarie 
coerenti tra loro, realistiche e giustificabili.

Responsabilitate, fiabilitate și credibilitate: sunt 
motoarele care alimentează compania noastră. 
Toate pârghiile strategice, planul de acțiune 
și deciziile operaționale vizează respectarea 
angajamentelor asumate și se bazează pe 
previziuni economice și financiare consistente, 
realiste și justificabile.
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LE NOSTRE SEDI
SEDILE NOASTRE

Sedi Operative Estere
Puncte de lucru externe

 › Bucarest
 › Timisoara

La sede centrale di Monopoli della  
Manelli Impresa è il centro nevralgico 
e direzionale dell’azienda.  
La sede estera si trova a Bucarest, 
in Romania.

Sediul din Monopoli al Manelli Impresa 
este nucleul și managementul companiei. 
Sediul extern este situat în București, 
România.

Sede Legale
Sediul legal 

 › Monopoli (BA)

Sedi Operative
Puncte de lucru 

 › Acireale (CT)
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ESPERIENZA  
E VISIONE
EXPERIENTA SI VIZIUNEA

Onofrio (Sergio) Manelli nasce a 
Monopoli nel 1974 e si diploma come 
perito industriale. Frequenta numerosi 
corsi di formazione e specializzazione 
in campo edile e impiantistico. 
Forte della tradizione imprenditoriale 
dell’azienda paterna, fonda prima 
un’impresa individuale nel  
1997 e poi l’attuale società di  
Costruzioni Generali nel 2008. 

Negli anni si è occupato di tutti gli 
aspetti aziendali, dalla direzione tecnica 
delle commesse agli investimenti, 
dalle politiche finanziarie al capitale 
umano, dallo sviluppo commerciale ai 
processi produttivi. Oggi che Manelli 
Impresa è un’azienda forte e strutturata, 
supervisiona l’organizzazione 
aziendale con il supporto di manager 
e professionisti di alto profilo.

Approfondisce continuamente  
la sua formazione imprenditoriale, 
partecipando a eventi di training 
specialistico promossi da associazioni 
di categoria e attraverso la conoscenza 
di realtà imprenditoriali di alto profilo.

Onofrio (Sergio) Manelli s-a născut 
la Monopoli în 1974 și a obținut 
diploma de expert industrial. Urmează 
numeroase cursuri de formare și 
specializare în domeniile construcțiilor 
și instalațiilor.
Întărit de tradiția antreprenorială a 
companiei tatălui său, a fondat mai 
întâi o companie individuală în 1997 și 
apoi actuala companie a Costruzioni 

Generali în 2008.
De-a lungul anilor s-a ocupat de toate 
aspectele companiei, de la direcția 
tehnică a comenzilor la investiții, de la 
politici financiare la capital uman, de 
la dezvoltarea comercială la procesele 
de producție. Astăzi, când Manelli 
Impresa este o companie puternică 
și structurată, supraveghează 
organizarea companiei cu sprijinul 

unor manageri și profesioniști de profil 
înalt.
Își aprofundează continuu pregătirea 
antreprenorială, participând la 
evenimente de formare specializată 
promovate de asociații comerciale 
și prin cunoașterea realităților 
antreprenoriale de înalt profil.
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I PILASTRI DI  
MANELLI IMPRESA
PILONII SOCIETĂȚII MANELLI IMPRESA

Luciano Marmai 
Direttore Tecnico 

Director Tehnic

Mario Toriello 
Responsabile di Commessa  
Direttore Tecnico SOA 

Responsabilul Lucrării 
Director Tehnic SOA

Lamberto Biancone 
Direttore Tecnico  
Amministratore Manelli Bau 

Director Tehnic  
Administrator Manelli Bau

Pasquale Esposito
Responsabile di Commessa 

Responsabilul Lucrării

Aurelio Venezia 
Responsabile di Commessa 

Responsabilul Lucrării

Ernesto Tedeschi
Responsabile di Commessa 

Responsabilul Lucrării

Antonio Toriello 
Responsabile di Commessa 

Responsabilul Lucrării

Elio Giannuzzi 
Amministratore Aicom 
Responsabile Amministrazione 

Administrator Aicom, 
Responsabil Administrație

Flavia Manelli 
Socio Tesoreria e Servizi Finanziari

Partener Trezorerie și 
Servicii Financiare

Tiziana Comes 
Responsabile Personale  
e Risorse Umane

Responsabil Personal și 
Resurse Umane

Giuseppe Colafelice 
Direzione Amministrazione 
Finanza e Controllo 

Direcția Administrație  
Finanțe și Control

Gianfranco Donisi 
Consigliere Delegato, Amministratore Vivia, 
Datore di Lavoro di Sede,  
Responsabile di Commessa 

Consilier Delegat, Administrator Vivia, 
Angajator la Sediu, Responsabilul Lucrării

Pasquale Pellegrini 
Consigliere Delegato, Direttore Tecnico SOA, 
Datore di Lavoro Cantieri, Responsabile di 
Commessa

Consilier Delegat, Director Tehnic SOA, 
Angajator Șantiere, Responsabilul Lucrării

Orazio Privitera 
Direttore Commerciale 
Responsabile Gare

Director Comercial  
Responsabil Licitații

Onofrio (Sergio) Manelli
Fondatore, Socio di maggioranza  
e Amministratore Delegato

Fondator, Asociat majoritar și Administrator 
Delegat

Linda Coletta 
Responsabile Amministrativa  
Gare e Contratti 

Responsabil  Administrativ  
Licitații și Contracte

Claudia Gava 
Organizzazione Qualità  
Ambiente e Sicurezza - Immagine aziendale 

Organizația Calitate Ambiantă și Securitate  
Imaginea Corporației

Santa Monaco 
Responsabile Progettazione  
Appalti integrati 

Responsabil Proiecte 
Licitații Integrate

Andrea Zaniol
Responsabile di Commessa 

Responsabilul Lucrării

Gennaro Arciuli 
Amministratore Coman 
Acquisti ed approvvigionamenti

Administrator Coman, 
Achiziții și aprovizionări

SCOPRI IL TEAM / DESCOPERI ECHIPĂ

Ruggero Giuseppe  
Castrignagnò 
Amministratore Manelli Constructii Generali 
Direttore Branch Romania

Administrator Manelli Constructii Generali 
Director Sucursală Romaniâ

8

Storia 
Povestea

Mission, vision, valori  
Misiune, viziune, valorile 

Sedi
Sedile

Persone
Oameni

Persone
Oameni

Chi siamo 
Cine suntem

Strategie, settori e numeri  
Strategii, sectoare și cifre

Collaborazioni  
Colaborări

Responsabilità 
Responsabilitate

Referenze 
Referințe

Opere in corso 
Lucrări în curs

Opere realizzate 
Lucrări realizate



9

L’azienda può contare, tra le due sedi 
in Italia e Romania, su un organico 
di circa 510 unità. Si tratta di figure 
esperte e con competenze tecniche 
specifiche.

 › Fondatore & CEO
 - P.I. Onofrio (Sergio) Manelli

 › Direttori Tecnici
 - Ing. Gennaro Arciuli
 - Ing. Lamberto Biancone
 - Ing. Ruggero G. Castrignanò
 - Ing. Gianfranco Donisi 
 - Ing. Giuseppe Lisco
 - Ing. Luciano Marmai

 - Arch. Caterina Montone 
 - Ing. Pasquale Pellegrini 
 - Ing. Mario Toriello

 › Impiegati e tecnici 
 - Ingegneri
 - Architetti
 - Impiegati e tecnici laureati
 - Geometri
 - Ragionieri

 › Maestranze
 - Capi squadra
 - Carpentieri
 - Operai edili

Compania poate conta, intre cele 
doua birouri din Italia si Romania, pe 
un personal de aproximativ 510 de 
unitati. Acestea sunt figuri expere 
cu abilități tehnice specifice.

 › Fondator & Administrator
 - P.I. Onofrio (Sergio) Manelli

 › Directori tehnici 
 - Ing. Gennaro Arciuli
 - Ing. Lamberto Biancone
 - Ing. Ruggero G. Castrignanò
 - Ing. Gianfranco Donisi 
 - Ing. Giuseppe Lisco
 - Ing. Luciano Marmai

 - Arch. Caterina Montone 
 - Ing. Pasquale Pellegrini 
 - Ing. Mario Toriello 

 › Funcționari și tehnicieni 
 - Ingineri
 - Arhitecți
 - Funcționari și tehnicieni                 

cu studii superioare
 - Topografi
 - Contabili 

 › Lucrători pe șantiere
 - Șefi de echipe
 - Tâmplari
 - Lucrători construcții

ORGANICO E 
COMPETENZE
PORTOFOLIU COMENZI
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DIRETTORI TECNICI/
DIRECTORI TEHNICI

241
IMPIEGATI E TECNICI /
FUNCȚIONARI ȘI 
TEHNICIENI

260 
MAESTRANZE /
LUCRĂTORI PE 
ȘANTIERE

510
UNITÀ / UNITĂȚI

35 51 43
61

114

177

400

300

600

700

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Stimato/Valued
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AD CONSILIERCONSILIER

CDA

Consilier Finanțe / 
Planificare Și Control

Audit intern

Departmentul 
Achiziții

Manager 
Departament

Operatori 
Departament

Referent De 
Sistem Echipă 

ISG – ACQ

Secretariat

Manager 
Departament

Operatori 
Departament

Logistică

Manager 
Departament

Operatori 
Departament

Management 
Companie - 

Software ERP

Consultant Team 
Application

Social 
Performance 

Team-RDIR

Social 
Performance 
Team-RGRS

Social 
Performance 

Team-RLS

Consultant 
Securitate

Rețea Și 
Conectare It/ 
Manager It Și 

Infrastructură

Manager 
Departament

Administratorul 
Sistemului

Asistență 
Informatică

Administrare 
Domeniu Manelli

Consultant Cyber 
Security

Consortiu N.1:
Project Manager 

CTE

Consortiu N.6:
Project Manager 

CTE

Consortiu N.4:
Project Manager 

CTE

Consortiu N.2:
Project Manager 

CTE

Consortiu N.5:
Project Manager 

CTE

Consortiu N.3:
Project Manager 

CTE

Asistent De 
Șantier

Manager 
Construcții

Team Leaders Și 
Muncitori

Contabilitate 
Lucrări

Compliance S.G.I. 
Pe Șantier

Secretariat 
Șantier

Gestionarea 
Resurselor 

Umane

Resurse Umane

Operatori 
Departament

Consultant 
Dreptul Muncii

Coordonator 
Medical

Avocat 
Consultant

Administrație 
Management și Control

Jurist Afaceri 
Generale

Legal

Avocat 
Consultant

Finanțe

Manager 
Departament

Operatori 
Departament

Consultant 
Financiar

Administrație

Administrație

Manager 
Departament

Operatori 
Departament

Consultant
Fiscal

Consultant 
Dreptul Muncii

Controlul 
Gestiunii

Controlul 
Gestiunii

Operatori 
Departament

Management 
Tehnic Afaceri

Licitații Și 
Contracte Italia

Manager 
Departament

Avocat 
Consultant

Birou Tehnic 
Licitații

Manager 
Departament

Operatori 
Departament

Proiectanți Și 
Consultanți

Director General

Consilier Contracte Publice 
Consilier Juridic Project Manager

Responsabil 
Securitate

Consilier 
Securitate RSPP

Director Tehnic De 
Construcții Imobiliare

Asistent Direcție Tehnică

Director Tehnic Clădiri Și 
Infrastructură

Organizarea 
Calității/ Mediu 

Și Siguranță

Consultant
S.G.I.

Consultant 
Siguranță

Consultant
GDPR

Operatori 
Departament

Consultant 
Corporate Image

Agenți Și Reprezentanți Italia Reprezentanți externi

Organismul de Supraveghere Conducerea Tehnică a Societății

Manager De
Infrastructură În Domeniul 

Achizițiilor Feroviare Viteză Mare

Director Proiectare Tehnică
Vedeți Organigrama România

Manager Țară România

Șef Management 
Tehnic
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SETTORI 
D’INTERVENTO
SECTOARE DE INTERVENȚIE

Restauri e 
ristrutturazioni  
generali 
Restaurări și 
restructurări 
generale

Progettazione 
Proiectare

Manelli Impresa si occupa di restauro di 
beni immobili sottoposti a tutela nel settore 
pubblico e privato e recupero di edifici storici 
e di pregio, per destinazioni d’uso innovative 
perfettamente integrate.

Manelli Impresa coniuga eccellenti capacità 
esecutive con la gestione e il coordinamento 
dell’intero processo edilizio, a partire da 
un’attenta progettazione.

Compania se ocupă cu restaurarea clădirilor 
supuse protecției în sectorul public și privat și 
cu recuperarea clădirilior istorice și valoroase 
pentru utilizarea inovatoare perfect integrată.

Manelli Impresa S.r.l. combină excelente 
competențe executive cu managementul și 
coordonarea întregului proces de construcție, 
pornind de la o planificare foarte atentă.

OG2

P

Printre sectoarele de competență ale societății 
se află construcția, întreținerea și renovarea 
lucrărilor legate de cursurile de apă și de apărare 
a teritoriului, inclusiv clădirile complementare și 
sistemele suplimentare.

Infrastrutture
Infrastructuri

Opere fluviali e 
di sistemazione 
idraulica 
Lucrări fluviale 
și de amenajare 
hidrologică

Gli interventi relativi al settore infrastrutture 
comprendono lavori a rete e impianti speciali 
per la mobilità stradale, ferroviaria o aerea, 
inclusa ogni opera maggiore o di completamento 
funzionale ai tracciati.

I settori di competenza dell’azienda 
comprendono costruzione, manutenzione 
e ristrutturazione di opere relative a corsi 
d’acqua e per la difesa del territorio, comprese 
realizzazioni complementari e impianti integrativi.

Iintervențiile legate de sectorul infrastructurii 
includ lucrări de rețea și facilități speciale 
pentru transportul rutier, feroviar sau aerian, 
inclusiv orice lucrări majore sau cele care sunt 
funcționale pentru finalizarea liniilor.

OG3 - OG4 - OG5 - OG7

OG8

Opere civili
Lucrări civile

Acquedotti, 
gasdotti, 
oleodotti, opere 
di irrigazione  
Apeducte, conducte 
de ulei și lucrări de 
irigații

Tra le realizzazioni civili, Manelli Impresa 
annovera strutture sanitarie, edifici pubblici, 
edilizia scolastica, terziario, centri direzionali, 
strutture alberghiere, ecc.

Nel settore, rientrano opere a rete per 
fornire ai punti di utilizzazione fluidi
aeriformi o liquidi, comprese realizzazioni 
complementari e impianti integrativi.

Printre realizările civile, Manelli Impresa S.r.l. 
include facilități de sănătate, clădiri școlare, 
sectorul terțiar, centre de management, 
facilități hoteliere etc.

Acest sector include lucrări în rețea pentru 
furnizarea punctelor de utilizare cu fluide 
aerodinamice sau lichide, inclusiv lucrări 
complementare și sisteme suplimentare.

OG1 - OG11

OG6
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STRATEGIE  
DI SVILUPPO
STRATEGII DE DEZVOLTARE

GOVERNARE LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO EDILIZIO.  
È LA NOSTRA CAPACITÀ PIÙ IMPORTANTE, CHE CI CONSENTE DI PROPORCI 
COME GENERAL CONTRACTOR, UNENDO GESTIONE, PROGETTAZIONE, 
COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE. IN QUESTO MODO L’IMPRESA PUÒ 
AGGIUDICARSI COMMESSE PUBBLICHE E PRIVATE DI ASSOLUTO PRESTIGIO.

REGLAREA COMPLEXITĂȚII PROCESULUI DE CONSTRUIRE. ESTE CEA MAI IMPORTANTA 
CAPACITATE A NOASTRA, CARE NE PERMITA SA NE PROPUNEM DREPT CONTRACTOR 
GENERAL, COMBINÂND MANAGEMENTUL, PROIECTAREA, COORDONAREA SI 
IMPLEMENTAREA. ÎN ACEST MOD COMPANIA POATE CÂȘTIGA LUCRĂRI PUBLICE ȘI 
PRIVATE DE PREESTIGIU ABSOLUT.

 › CEPAV DUE – Appalto 1 IC Brescia Est, 
Calcinato e Lonato Ovest  
L’appalto “IC Brescia Est, Calcinato e Lonato Ovest” 
riguarda le opere di linea e le relative opere connesse 
comprese tra le progressive km 105+384 e km 115+880, 
con esclusione dei tratti compresi tra le progressive km 
114+565 e km 114+585 e tra le progressive km 115+821 
e km 115+880, del lotto funzionale Brescia-Verona – 
Lotto 1, nell’ambito della Linea AV/AC Torino- Venezia, 
tratta Milano-Verona. Le opere oggetto dell’appalto sono 
localizzate nei comuni di Mazzano, Calcinato e Lonato del 
Garda, tutti in provincia di Brescia.  

 › MANELLI IMPRESA S.R.L. - RESIDENZIALE BARI  
Il progetto per il complesso immobiliare Borgo Santa 
Lucia sito in via Fanelli a Bari, si propone di realizzare  
un nuovo contesto abitativo innovativo, sostenibile  
e riconoscibile al livello urbano, che promuova il senso 
di comunità e garantisca una migliore qualità di vita 
per tutti i residenti. L’intervento si inserisce tra la città 
costruita e la natura, in un contesto da valorizzare  

e in rapida trasformazione che prevede uno sviluppo 
residenziale a breve termine, proponendosi come un 
progetto pilota innovativo e sostenibile, con l’obiettivo  
di porre gli abitanti al centro e favorirne la socializzazione. 
Il progetto, inoltre, tiene conto di sistemi architettonici  
e impiantistici che rendono l’edificio innovativo nell’ottica 
di un approccio sostenibile. 

 › REGIONE EMILIA ROMAGNA  
I lavori di realizzazione dell’infrastruttura per 
l’innovazione, la ricerca e il trasferimento tecnologico 
denominata “Tecnopolo” definiscono un intervento 
completamente integrato con il contesto sia a livello 
architettonico che tecnico-funzionale, ricercando la 
qualità e la valenza estetica dei diversi elementi. 
Le soluzioni architettoniche sono tese alla realizzazione 
di un progetto di qualità sia per quanto riguarda 
l’uniformità di segno sia a livello materico, mediante l’uso 
di materiali, soluzioni e metodi edilizi che contribuiscono 
alla tutela della salute, con il minimo impiego delle 
materie non rinnovabili e l’uso di materiali ecocompatibili.

 › CEPAV DUE - CONTRACT 1 IC BRESCIA EST, 
CALCINATO ȘI LONATO VEST 
Contractul “IC Brescia Est, Calcinato și Lonato Vest” se 
referă la lucrările pe linie și lucrările conexe între km 105 + 
384 și km 115 + 880, cu excluderea tronsoanelor dintre km 
114 + 565 și km 114 + 585. și între km 115 + 821 și km 115 + 
880, a lotului funcțional Brescia-Verona - Lot 1, în cadrul 
liniei HS/HC Torino-Veneția, tronsonul Milano-Verona. 
Lucrările obiect al contractului sunt situate în municipiile 
Mazzano, Calcinato și Lonato del Garda, toate în provincia 
Brescia.  

 › MANELLI IMPRESA S.R.L. - RESIDENZIALE BARI 
Proiectul pentru complexul imobiliar Borgo Santa Lucia 
situat în via Fanelli din Bari, își propune să creeze un 
mediu de viață nou, inovator, durabil și recunoscut 
la nivel urban, care promovează un sentiment de 
comunitate și garantează o calitate mai bună a vieții 
pentru toți rezidenții.

 › Intervenția se încadrează între orașul construit și natură, 
într-un context de valorificat și în transformare rapidă 

care prevede o dezvoltare rezidențială pe termen scurt, 
propunându-se ca un proiect pilot inovator și durabil, 
cu scopul de a plasa locuitorii în centru şi de a promova 
socializarea acestora. 
Proiectul ia în considerare și sistemele arhitecturale și 
de instalații care fac clădirea inovatoare în vederea unei 
abordări durabile. 

 › REGIUNEA EMILIA ROMAGNA  
Lucrările de construcție a infrastructurii de inovare, 
cercetare și transfer de tehnologie denumită “Tehnopol” 
definesc o intervenție care se integrează complet 
contextului atât la nivel arhitectural, cât și tehnico-
funcțional, urmărind calitatea și valoarea estetică a 
diverselor elemente. 
Solutiile arhitecturale vizeaza realizarea unui proiect 
de calitate atat in ceea ce priveste ataât uniformitatea 
semnului cat si nivelul material, prin utilizarea de materiale, 
solutii si metode de constructie care sa contribuie la 
protectia sanatatii, cu utilizarea minima a materialelor 
neregenerabile și utilizarea de materiale ecologice.
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STRATEGIE 
DI SVILUPPO
STRATEGII DE DEZVOLTARE

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Progettazione ed esecuzione “Tecnopolo di Bologna - Lotto A (FASE II)”. 
Termine: 2024 
Importo lavori: € 51.341.830,07

REGIUNEA EMILIA ROMAGNA
Proiectarea și execuția “Tehnopolului Bologna - Lot A (FAZA I)”.
Termen limită: 2024 
Costul lucrărilor: € 51.341.830,07

MANELLI IMPRESA S.R.L. - RESIDENZIALE BARI  
Realizzazione di un complesso immobiliare in Via Fanelli - Bari.
Termine: 2025 
Importo lavori: circa € 72.000.000,00 

MANELLI IMPRESA S.R.L. - RESIDENZIALE BARI 
Construcția unui complex imobiliar în Via Fanelli - Bari.
Termen limită: 2025 
Costul lucrărilor: aproximativ € 72.000.000,00

CEPAV DUE – Appalto 1 IC Brescia Est, Calcinato e Lonato Ovest 
Opere civili per la realizzazione della linea ferroviaria  
AV/AC Milano - Verona - Tratta Brescia Est - Verona.  
Termine: 2024
Importo lavori: € 113.179.333,41

CEPAV DUE - Contract 1 IC Brescia Est, Calcinato și Lonato Vest 
Lucrări civile pentru constructia liniei de cale ferata
Secțiunea AV/AC Milan - Verona - Brescia Est - Verona. 
Termen limită: 2024
Costul lucrărilor: € 113.179.333,41
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VALORE DELLA 
PRODUZIONE
VALOAREA PRODUCȚIEI

8,5 mln 12,5 mln 26 mln 45 mln 50 mln

115 mln

250 mln

350 mln

2014 / 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Estimate

2023
Estimate

 › CEPAV DUE – Appalto 1 IC Brescia Est, Calcinato e Lonato Ovest  
Opere civili per la realizzazione della linea ferroviaria  
AV/AC Milano - Verona – tratta Brescia Est-Verona. 
Importo totale: € 113.179.333,41 

 › Manelli Impresa s.r.l. - Residenziale Bari 
Realizzazione di un complesso immobiliare in Via Fanelli - Bari.  
Importo totale: circa € 72.000.000,00 

 › Commissario Straordinario del Governo presso la Liguria  
2° Lotto dei lavori relativi alla realizzazione della galleria scolmatrice  
del torrente Bisagno nel Comune di Genova. 
Importo totale: € 54.703.317,43 

 › Regione Emilia Romagna 
Progettazione ed esecuzione “Tecnopolo di Bologna - Lotto A (FASE II)”. 
Importo totale: € 51.341.830,07 

 › Comune di Genova  
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di prolungamento della  
linea metropolitana di Genova tratte Brin - Canepari e Brignole - Martinez. 
Importo totale: € 47.102.982,58 

 › Commissario Straordinario Unico 
Lavori di completamento del collettore emissario sud orientale  
della città di Palermo - 2° Lotto. 
Importo totale: € 12.159.618,85
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PORTFOLIO 
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 › CEPAV DUE - Contract 1 IC Brescia Est, 
Calcinato și Lonato Vest 
Lucrări civile pentru constructia liniei de cale ferata 
AV/AC Milano - Verona – tronson Brescia Est-Verona. 
Valoarea totală a lucrărilor: € 113.179.333,41 

 › Manelli Impresa s.r.l. - Residenziale Bari 
Construcția unui complex imobiliar în Via Fanelli - Bari. 
Valoarea totală a lucrărilor: aproximativ € 72.000.000,00 

 › Comisarul Extraordinar al Governului la Liguria 
Lotul al 2-lea al lucrărilor aferente realizării galeriei 
scolmatrice del torrente Bisagno. 
Valoarea totală a lucrărilor: € 54.703.317,43 

 › Regiunea Emilia Romagna 
Proiectarea și execuția 
“Tehnopolului Bologna - Lot A (FAZA I)”. 
Valoarea totală a lucrărilor: € 51.341.830,07 

 › Primăria din Genova 
Proiectarea executivă și executarea lucrărilor de prelungire a liniei de metrou din 
Genova tronsoanele Brin - Canepari și Brignole – Martinez. 
Valoarea totală a lucrărilor: € 47.102.982,58 

 › Comisar Unic Extraordinar  
Lucrări de completarea a colectorului de deversare din partea de sud est a orașului 
Palermo – Lotul al 2-lea. 
Valoarea totală a lucrărilor : € 12.159.618,85
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COLLABORARE 
PER CRESCERE
COLLABORATE TO GROW 

NEGLI ANNI, ABBIAMO INTESSUTO UNA 
RETE DI COLLABORAZIONI CON L’OBIETTIVO 
DI AMPLIARE IL KNOW-HOW STRATEGICO 
E STRINGERE NUOVE RELAZIONI.

DE-A LUNGUL ANILOR, AM ȚESUT O REȚEA 
DE COLABORĂRI CU OBIECTIVUL EXTINDERII 
KNOW-HOW-ULUI STRATEGIC ȘI LEGAREA DE 
NOI RELAȚII.

Consorzio Stabile Conpat 
Il Consorzio stabile Conpat nasce con l’obiettivo di favorire 
l’inserimento e lo sviluppo delle imprese nel campo dei lavori 
pubblici dandogli la possibilità di accedere ad appalti più 
significativi e qualificati. 
 
L’effetto congiunto delle competenze acquisite dai consorziati 
e i vantaggi derivanti dalla collaborazione tra gli stessi, 
costituiscono un’opportunità di crescita difficilmente 
conseguibile singolarmente.
 
Obiettivo del Consorzio è quello di superare i limiti territoriali 
creando una struttura organizzativa in grado di favorire 
l’ingresso a nuovi mercati e a nuove categorie di lavorazione 
e di unire le forze per essere competitivi ponendosi come 
tramite, tra le aziende consorziate, dislocate su tutto il territorio 
nazionale, affinchè le stesse interagiscono, unendo le singole 
capacità manageriali e tecniche al fine del raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato e costituire così un nucleo forte e solido 
gestito e coordinato con professionalità. Il Consorzio Conpat 
Scarl possiede un’attestazione di qualificazione SOA di notevole 
rilevanza, nella quale spiccano le classifiche illimitate per le 
seguenti categorie di lavori: OG1, OG2, OG3, OG4, OG6, OG7,  
OS18-A, OS21. La Manelli Impresa Srl fa parte del consorzio 
Conpat Scarl da agosto 2018.

Consorțiul Stabil Conpat
Consorțiul stabil Conpat a fost creat cu scopul de a încuraja 
includerea și dezvoltarea companiilor din domeniul lucrărilor 
publice oferindu-le posibilitatea de a accesa contracte mai 
semnificative și mai calificate.

Efectul comun al competențelor dobândite de membrii 
consorțiului și avantajele care decurg din colaborarea dintre 
aceștia, constituie o oportunitate de creștere greu de realizat 
individual.

Obiectivul Consorțiului este de a depăși limitele teritoriale prin 
crearea unei structuri organizatorice capabile să favorizeze 
intrarea pe noi piețe și noi categorii de prelucrare și să-și 
unească forțele pentru a fi competitive, acționând ca o legătură 
între companiile din consorțiu, situate pe întreg teritoriul 
național, astfel încât acestea interacționează, combinând 
abilitățile manageriale și tehnice individuale pentru a atinge 
scopul stabilit și astfel să constituie un nucleu puternic și solid 
gestionat și coordonat cu profesionalism. Consorțiul Conpat 
Scarl deține un certificat de calificare SOA foarte important, în 
care se remarcă clasamentele nelimitate pentru următoarele 
categorii de lucrări: OG1, OG2, OG3, OG4, OG6, OG7, OS18-A, OS21. 
Manelli Impresa Srl face parte din consorțiul Conpat Scarl din 
august 2018.
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RESPONSABILITÀ, 
ONESTÀ E TRASPARENZA 
RESPONSABILITATE, ONESTITATE ȘI TRANSPARENȚĂ

Abbiamo adottato dal 2015 un Codice Etico che racchiude 
tutti i valori di riferimento in relazione alle singole 
competenze e alla posizione ricoperta dal collaboratore 
in azienda. Il Codice disciplina ogni rapporto di lavoro sia 
in essere che futuro. Il nostro impegno è contribuire allo 
sviluppo sociale dei territori dove operiamo, coniugando 
efficienza economica e responsabilità sociale.

Din 2015, am adoptat un Cod de Etică care conține toate 
valorile de referință în raport cu competențele individuale 
și cu funcția deținută de angajat în companie. Codul 
guvernează toate relațiile de muncă existente și viitoare. 
Angajamentul nostru este de a contribui la dezvoltarea 
socială a teritoriilor în care ne desfășurăm activitatea, 
combinând eficiența economică și responsabilitatea 
socială.

Codice etico 
Codul etic

SCARICA IL DOCUMENTO / DESCĂRCAȚI DOCUMENTUL

Nel dicembre del 2016, abbiamo adottato un Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 
231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche e che prevede un apposito 
Organismo di vigilanza che vigila sull’applicazione in 
ambito aziendale. Il Modello integra i sistemi di gestione 
di Qualità, Ambiente e Sicurezza per garantire maggiore 
ottimizzazione ed efficienza dei processi aziendali.

În decembrie 2016, am adoptat un Model de Organizare, 
Management și Control, în conformitate cu Decretul Legislativ 
231/2001, care reglementează răspunderea administrativă 
a persoanelor juridice și care prevede un organ special 
de supraveghere care supraveghează aplicarea în cadrul 
societății. Modelul integrează sistemele de management al 
calității, mediului și siguranței pentru a asigura o mai mare 
optimizare și eficiență a proceselor de afaceri.

Modello di Organizzazione  
Gestione e Controllo D. Lgs. 231/01 
Model de Organizare, Management si Control 
Decret Legislativ 231/01

SCARICA IL DOCUMENTO / DESCĂRCAȚI DOCUMENTUL

Da maggio del 2018, Manelli Impresa è conforme 
al regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, 
noto con la sigla GDPR, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e di privacy.

Manelli Impresa S.r.l. din mai 2018 este în 
conformitate cu regulamentul Uniunii Europene 
nr. 679/2016 – cunoscut mai bine cu sigla GDPR 
– referitor la protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor personale și de 
confidențialitate.

Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR)
Regulament general cu privire la 
protecția datelor (GDPR)

SCARICA IL DOCUMENTO / DESCĂRCAȚI DOCUMENTUL
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https://www.manelli.eu/wp-content/uploads/pdf/Manelli-Impresa-Codice-Etico-ITA-2018.pdf
https://www.manelli.eu/wp-content/uploads/pdf/Manelli-Impresa-Modello-Organizzazione-Parte-Generale.pdf
https://www.manelli.eu/REGOLAMENTO%20GDPR.pdf


QUALIFICAZIONI
CALIFICĂRI

 › Attestazione SOA 
Le classifiche e le categorie di attestazione 
di qualificazione all’esecuzione di lavori 
pubblici sono in costante incremento  
e rappresentano un’ulteriore garanzia  
di affidabilità e crescita dell’azienda. 

 › Categorie e classifiche
 - OG1 classifica VIII
 - OG2 classifica III-bis
 - OG3 classifica VIII
 - OG4 classifica III
 - OG6 classifica III
 - OG11 classifica V
 - 0S1 classifica II
 - OS3 classifica II
 - OS4 classifica I
 - OS6 classifica V
 - OS7 classifica IV-bis
 - OS8 classifica II
 - OS12-A classifica II
 - OS14 classifica III
 - OS18-A classifica II
 - OS21 classifica VI
 - OS23 classifica III
 - OS28 classifica IV
 - OS30 classifica III-bis
 - OS34 classifica IV-bis

 › Atestare SOA 
Clasificările și categoriile de certificare a 
calificărilor pentru executarea lucrărilor 
publice continuă să crească și reprezintă 
o garanție suplimentară a credibilității și 
creșterii companiei. 

 › Categorii și clasificări        
 - OG1 clasificare VIII
 - OG2 clasificare III-bis
 - OG3 clasificare VIII
 - OG4 clasificare III
 - OG6 clasificare III
 - OG11 clasificare V
 - 0S1 clasificare II
 - OS3 clasificare II
 - OS4 clasificare I
 - OS6 clasificare V
 - OS7 clasificare IV-bis
 - OS8 clasificare II
 - OS12-A clasificare II
 - OS14 clasificare III
 - OS18-A clasificare II
 - OS21 clasificare VI
 - OS23 clasificare III
 - OS28 clasificare IV
 - OS30 clasificare III-bis
 - OS34 clasificare IV-bis
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CERTIFICAZIONI
CERTIFICĂRI

Certificazioni 
Manelli Impresa certifica il proprio Sistema di Gestione Integrato aziendale, 
attraverso enti di certificazione indipendenti di livello internazionale.  
Audit periodici garantiscono ai committenti la conformità aziendale alle norme  
in materia di qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale d’impresa. 
Manelli Impresa è attualmente provvista di tutte le certificazioni necessarie, 
correlate sia al proprio oggetto sociale che alle strategie di sviluppo tecnico, 
commerciale e sociale.

Certificări
Manelli Impresa își certifică propriul Sistem de Management Integrat 
prin organisme internaționale independente de certificare.
Auditurile periodice garantează clienților respectarea standardelor de 
calitate, mediu, siguranță și responsabilitate socială corporativă. 
Manelli Impresa deține în prezent toate certificările necesare legate 
atăt de scopul său social, căt și de strategiile de dezvoltare tehnică, 
comercială și socială.

ISO 9001:2015 Sistema di gestione per la Qualità. Sistemul de management al calității.

ISO 14001:2015 Sistema di gestione Ambientale. Sistemul de management de mediu.

ISO 45001:2018 Sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza dei 
lavoratori.

Sistem de management pentru sănătatea și 
siguranța lucrătorilor.

ISO 39001:2012 Sistema di controllo e riduzione del rischio stradale. Sistem de control și reducere a riscului rutier.

ISO 14064-1: 2019 Sistema di controllo delle emissioni di gas  
ad effetto serra (GHG).

Sistem de control al emisiilor de noxe cu efect 
de seră (GHG).

SA 8000:2014 Sistema di Responsabilità sociale d’impresa. Sistem de responsabilitate socială a 
companiei.

ISO 27001:2017 Sistema di gestione per la Sicurezza delle informazioni. Sistem de management pentru siguranța 
informațiilor.

ISO 37001:2016 Sistema di gestione per la Prevenzione della 
corruzione.

Sistem de management pentru prevenirea 
corupției.

ECOVADIS 60/100 Silver medal nel rating di Responsabilità sociale 
d’impresa (CSR).

Medalia de argint în evaluarea responsabilității 
sociale a companiei (CSR).

RATING DI LEGALITÀ: 
TRE STELLETTE Massima valutazione nel Rating di legalità, attribuito 

dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Punctaj maxim la evaluarea legalității, atribuit 
de Autoritatea Garantă a Concurenței și Pieței.

BREEAM Certificato di attestazione con Rating: excellent. Certificat de atestare a evaluării: excelent.

REGISTRAZIONE EMAS
IT - 002033 Eco-management and audit scheme. Eco-management si scheme de audit.

UNI EN ISO 19650:2019 Gestione informativa mediante il Building Information 
Modeling.

Managementul datelor prin modelarea 
informațiilor despre clădiri.

UNI EN ISO 20400:2017 Approvvigionamento Sostenibile.  Aprovizionare Sustenabilă.

UNI EN ISO 21502:2021 Gestione dei progetti, dei programmi e del portfolio. Managementul proiectelor, al programelor și a 
portofolului.

ISO 30415:2021 Gestione delle Risorse Umane - Diversità e inclusione. Managementul Resurselor Umane – 
Diversitate și incluziune.
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01/2001 COMUNE DI SPINOSO (PZ) Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e superamento delle barriere architettoniche e scuola media statale.  
Lucrări de adaptare la normele de siguranță și depășirea barierelor arhitectonice și școală gimnaziafă de stat. Spinoso (PZ) 61.155,16 € 25/07/01 15/11/01

05/2002 INPS Realizzazione di impianto di condizionamento estivo ed invernale agenzia urbana INPS Bari - Murat e ufficio formazione sede regionale INPS Puglia. 
Realizarea sistemului de climatizare de vară și de iarnă agenția urbană INPS Bari - Murat și birouri, formarea sediului regional INPS Puglia. Bari 149.000,00 € 26/08/02 01/07/03

09/2003 POSTE ITALIANE SPA Lavori di straordinaria manutenzione per la realizzazione di un nuovo layout per l'ufficio postale.  
Lucrări de mentenanță extraordinară pentru realizarea unui nou layout al oficiului poștal. Orta Nova (FG) 240.425,49 € 03/09/03 21/11/03

10/2003 COMUNE DI 
CASTELLANA GROTTE

Lavori di adeguamento a norme della scuola elementare Andrea Angiuli. 
Lucrări de adaptare la standard a școlii primare Andrea Angiuli. Castellana Grotte (BA) 171.635,95 € 20/10/03 02/10/04

12/2004 USL 6 TOSCANA Lavori di ristrutturazione del primo padiglione del presidio ospedaliero di Livorno progetto per hospice. 
Lucrări de restaurare a primului pavilion al spitalului din Livorno proiect pentru hospice. Livorno 801.431,84 € 02/01/04 04/06/09

13/2004 ENEA Lavori di installazione e adeguamento degli impianti tecnologici dell'edificio A2 del Centro di Ricerche. 
Lucrări de instalare și adaptare a sistemelor tehnologice ale clădirii A2 din Centrul de Cercetare. Brindisi 97.680,00 € 06/12/04 19/04/05

18/2005 COMUNE 
DI ROZZANO

Lavori di recupero del mulino destinato a biblioteca dei ragazzi c/o il Centro Culturale Cascina Grande. 
Lucrări de recuperare a morii destinate bibliotecii copiilor de la Centrul Cultural Cascina Grande. Rozzano (MI) 221.997,47 € 04/02/05 27/10/06

19/2005 15° REPARTO  
INFRASTRUTTURE BARI

Appalto integrato per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di adeguamento locali mensa e refettorio c/o la caserma Milano e Capozzi. 
Licitație pentru proiectarea și executarea lucrărilor de adaptare a cantinei și sălii de mese in cadrul unității militare din Milano și Capozzi. Bari 692.017,25 € 09/05/05 04/02/06

21/2005 TRENITALIA S.P.A. Lavori di progettazione esecutiva e realizzazione di un impianto di condizionamento della palazzina uffici presso gli stabilimenti di Verona e Rimini.  
Lucrări de proiectare executivă și realizarea unui sistem de climatizare a clădirii de birouri de la stabilimentele din Verona și Rimini. Verona/Rimini 268.800,00 € 12/12/05 10/03/06

22/2005 ASL TA/1 Lavori di adeguamento a norme e rifunzionalizzazione servizi per il pronto soccorso dello stabilimento ospedaliero.  
Lucrări de adaptare la standard și repunerea în funcțiune a serviciilor de prim ajutor aie spitlaului. Martina Franca (TA) 283.488,30 € 09/03/06 24/11/06

23/2006 COMUNE DI 
MONTESCAGLIOSO

Lavori di realizzazione impianti tecnologici nella nuova palestra comunale nella zona 167 di via Bernalda.  
Lucrări de realizare a sistemelor tehnologice în sala de sport comunală din zona 167 de pe strada Via Bernalda. Montescaglioso (MT) 355.595,24 € 10/01/06 28/02/07

25/2006 INNOVA PUGLIA 
S.P.A.

Lavori di adeguamento infrastrutturale per il progetto sistema pubblico di connettività (Rupar 2).  
Lucrări de adaptare a infrastructurii pentru proiectul "sistem public de conectivitate (Rupar 2)". Valenzano (BA) 1.350.150,81 € 15/01/07 07/01/11

26/2006
ERGO BOLOGNA  
GIÀ ARSTUD DI 
BOLOGNA

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per lo realizzazione degli impianti di climatizzazione nelle residenze universitarie di Bologna 
del lotto 1-edifici lrnerio, Morgagni e Forni.  
Proiectarea executivă și executarea lucrărilor pentru realizarea sistemelor de climatizare la reședințele universitare din Bologna lotul 1 - clădiri lrnerio, Morgagni și Forni.

Bologna 600.363,00 € 27/06/06 28/11/06

31/2007 INAIL PUGLIA Lavori di sistemazione ambientale dei piani terra 6° - 7° - 8° - 9°. 
Lucrări de amenajare la parter și etajele 6 - 7 - 8 - 9. Bari 440.000,00 € 10/04/07 15/12/07

32/2007 ASL BARI Lavori di adeguamenti a norma e rifunzionalizzazione del 7° piano blocco A c/o Ospedale San Paolo.  
Lucrări de adaptare la standard și repunerea în funcțiune a etajului 7 din blocul “A” al spitalului San Paolo. Bari 764.628,78 € 23/04/07 30/12/07
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35/2007 ASL CHIETI Lavori di completamento di una PSA con 100 p.l. nel complesso “Villa degli Ulivi” in Chieti - stralcio di completamento per 20 posti letto.  
Lucrări de completare PSA cu 100 locuri în complexul “Villa degli Ulivi” din Chieti - completare cu 20 locuri de dormit. Chieti 761.160,42 € 20/12/07 12/10/09

39/2008 PROVINCIA DI BARI Lavori di adeguamento alle norme presso I.P.S.S.A.R.. 
Lucrări de adaptare la norme în cadrul I.P.S.S.A.R.. Castellana Grotte (BA) 279.739,39 € 18/07/08 03/06/09

40/2008 PARROCCHIA 
SAN MARCELLO

Interventi di manutenzione straordinaria piano interrato.  
lntervenții de mentenanță extraordinară la subsol. Bari 382.172,82 € 05/05/08 19/02/09

46/2008 AZIENDA OSPEDALIERA 
DI LODI

Lavori di ristrutturazione dei locali al 2° piano del blocco A e di parte del blocco B del presidio ospedaliero di Lodi da destinare al reparto di nefrologia e dialisi e a spazi 
accessori al reparto di chirurgia specialistica.  
Lucrări de restaurare a încăperilor de la etajul 2 al blocului A și a unei părți din blocul B al spitalului din Lodi, cu destinație pentru secția de nefrologie și dializă și a spațiilor 
accesorii secției de chirurgie de specialitate.

Lodi 2.260.791,91 € 25/11/08 14/04/10

47/2008 AUSL RAVENNA Opere edili ed impiantistiche necessarie alla riqualificazione del reparto ginecologia e ostetricia del presidio ospedaliero S.Maria delle Croci. 
Lucrări de construcție și realizare de sisteme necesare recalificării secției de obstetrică și ginecologie a spitalului S.Maria delle Croci. Ravenna 1.486.442,17 € 04/09/09 17/01/11

50/2009 COMMITTENTE PRIVATO Lavori di restyling e completamento edificio blocco A1-B1 in fase di costruzione all’interno del lotto 12/a del Baricentro.  
Lucrări de restyling și completare a clădirii blocului A1 - B1 în fază de construcție în cadrul lotului 12/a din Baricentro. Casamassima (BA) 1.272.266,61 € 07/08/09 23/02/11

51/2009 COMUNE DI TERLIZZI Impianti elettrici e speciali locali box p.t. e completamento sistema climatizzazione negli uffici blocco E e sala aste del centro servizi per la commercializzazione floricoltura.  
lnstalații electrice și speciale locale box p.t. și completarea sistemului de climatizare în birourile blocului E și sălii de vănzări a centrului de servicii pentru comercializarea floriculturii. Terlizzi (BA) 479.883,97 € 14/09/09 01/03/11

54/2010 PROVINCIA DI BARI Professionale alberghiero I.P.S.S.E.O.A. Angelo Consoli sito in contrada Rosatella.  
Profesional hotelier I.P.S.S.E.O.A. Angelo Consoli situat pe strada Rosatella. Castellana Grotte (BA) 952.552,64 € 03/05/10 25/06/11

58/2010 COMUNE DI 
LIVINALLONGO

Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del centro servizi per anziani "Villa San Giuseppe", a Livinallongo del Col di Lana (BL). 
Lucrări de restaurare și extindere a centrului de servicii pentru bătrăni "Villa San Giuseppe”.

Livinallongo del Col di 
Lana (BL) 2.534.485,57 € 16/03/11 31/08/16

61/2011 COMUNE DI MONOPOLI Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola media O. Comes.  
Lucrări de adaptare la standardele de siguranță ale școlii gimnaziale O. Comes. Monopoli (BA) 883.250,03 € 24/05/11 14/09/12

62/2011 ER.GO BOLOGNA Lavori di realizzazione di una residenza universitaria nell'area di via Fioravanti a Bologna.  
Lucrări de realizare a unei reședințe universitare în zona Fioravanti din Bologna. Bologna 12.422.499,20 € 19/05/11 09/01/14

63/2011 ASL BAT Lavori di adeguamento a norma e rifunzionalizzazione del P.O. di Bisceglie -nuovo gruppo operatorio - ampliamento reparto infettivi.  
Lucrări de adaptare la norme și repunerea în funcțiune a Spitalului din Bisceglie - noul bloc operator - extindere secție boli infecțioase. Bisceglie (BAT) 2.757.282,82 € 22/11/11 22/03/15

67/2012

ISPETTORATO 
INFRASTRUTTURE  
PER L'ESERCITO  
PESCARA

Realizzazione impianto di illuminazione perimetrale e rifacimento recinzione per deposito munizioni ed esplosivi "La Barbera" in località Nera Montoro.  
Realizarea sistemului de iluminat perimetral și refacerea încăperii de depozitare a muniției și explozivelor "La Barbera” in localitatea Nera Montoro. Narni (TR) 938.090,91 € 17/04/13 20/04/14

68/2013 COMUNE DI MILANO Realizzazione di un asilo nido e di una scuola materna nell'area ex Maserati - zona 3. 
Realizarea unei creșe și a unei școli primare în zona ex Maserati - zona 3. Milano 3.633.807,00 € 22/04/13 27/06/15
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69/2013 CNR - ROMA

Consolidamento e restauro conservativo di un fabbricato ad uso uffici e costruzione di un fabbricato ad uso incubatore per il trasferimento tecnologico,
collocati all’interno dell’area C.N.R. di Bologna. 
Consolidarea și restaurarea de conservare a unei clădiri de birouri, și construcția unei clădiri cu destinația incubator pentru transferul tehnologic,
situate în zona C.N.R. din Bologna.

Bologna 3.045.060,23 € 04/11/13 22/09/14

71/2014 COMUNE DI MILANO Interventi finalizzati al recupero, all’adeguamento normativo e alla riduzione del rischio in stabili comunali - fase 2. 
Intervenții în scopul recuperării, adaptării la norme și reducerii riscului în stabilimentele comunale - faza 2. Milano 2.577.293,93 € 01/04/14 07/05/16

72/2014 COMUNE DI MILANO Interventi di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 15 edifici scolastici cittadini e in 5 edifici socio-assistenziali. 
Intervenții de mentenanță extraordinară, decontaminare și punere în siguranță și adaptarea la norme a 15 clădiri școlare urbane și a 5 clădiri de asistență socială. Milano 2.143.098,19 € 21/07/14 09/12/16

76/2015 GRUPPO TORINESE 
TRASPORTI S.P.A.

Bonifica M.C.A e interventi sulle coperture e sui serramenti presso il deposito GTT di Venaria Reale (TO).
Remediere M.C.A. și intervenții asupra acoperișurilor și încuietorilor la depozitul GTT din Venaria Reale (TO). Venaria Reale (TO) 3.924.624,25 € 10/01/16 11/09/17

77/2016 COMUNE DI BISCEGLIE Opere di urbanizzazione secondaria PEEP maglia 167 del PRG: scuola per l'infanzia e piazza pedonale. 
Lucrări de urbanizare secundară PEEP sector 167 PRG: școala primară și piața pietonală. Bisceglie (BAT) 1.435.737,91 € 29/08/16 19/09/17

79/2017 HERAMBIENTE SPA

Lavori di ampliamento  e modifica (revamping) da eseguirsi presso l'impianto di trattamento meccanico biologico (tmb) di Herambiente s.p.a.,
sito in via Pediano nel Comune di Imola (BO). 
Lucrări de extindere și modificare (revamping) la sistemul de tratare mecanică și biologică (tmb) a societății Herambiente s.p.a.,
situat pe strada Pediano în localitatea Imola (BO).

Imola (BO) 2.829.405,93 € 11/10/17 18/08/18

78/2016 HERAMBIENTE SPA Realizzazione di opere civili e demolizioni da eseguirsi presso l'impianto di Compostaggio di Herambiente s.p.a., sito in via Romita nel comune di Sant'Agata Bolognese (BO). 
Realizarea lucrărilor civile și a demolărilor la sistemul de Casare a societății Herambiente s.p.a., de pe strada Romita în localitatea Sant’Agata Bolognese (BO).

Sant'Agata  
Bolognese (BO) 6.179.769,00 € 18/07/17 28/02/19

80/2017
AGENZIA TERRITORIALE 
PER LA CASA DEL 
PIEMONTE CENTRALE

Nuova costruzione edificio di 18 alloggi di E.R.P.S. in Rivalta di Torino -  Area Casermette. 
Noua construcție a clădirii cu 18 locuințe E.R.P.S. în Rivalta Di Torino - Zona Casermette. Rivalta di Torino (TO) 2.210.933,27 € 01/02/18 22/11/19

73/2014
COMMISSIONE EUROPEA 
CENTRO COMUNE  
DI RICERCA (C.C.R.)

Lavori di costruzione e ristrutturazione di edifici e infrastrutture:  
Lotto 1 - presso il Centro Comune di Ricerca (C.C.R.), in Ispra. 
Lucrări de construcție și restaurare a clădirilor și infrastructurilor: Lotul 1 - La Centrul Comun De Cercetare (C.C.R.), în ISPRA.

Ispra (VA) 16.001.844,03 € 25/09/14 30/11/19

86/2018 COMUNE DI REGGIO EMILIA Lavori di riqualificazione urbana quartiere Compagnoni Fenulli - II - III - IV stralcio - completamento palazzine erp 2B - 2C. 
Lucrări de recalificare urbană cartierul Compagnoni Fenulli tronsoanele II-III-IV - completarea clădirilor erp 2B - 2C. Reggio Emilia 4.160.337,83 € 29/01/19 18/11/20

82/2017
CONSIGLIO 
DISTRETTUALE 
DI DOLJ

Centro internazionale “Constantin Brancusi” - centro turistico interattivo. 
Centrul internațional “Constantin Brâncuși” - centru turistic interactiv. Craiova (Romania) 4.530.342,09 € 14/12/17 19/12/21

83/2018 TRENITALIA S.P.A. Lavori di potenziamento dell'impianto IMC di Bologna Centrale. 
Lucrări de îmbunătățire a sistemului IMC din Bologna Centrale. Bologna 24.393.585,81 € 21/05/18 31/12/21

101/2020 AQP SPA Lavori di completamento rete idrica e fognaria nel Comune di Taranto-V lotto. 
Lucrări de finalizare a rețelei de apă și canalizare în localitatea Taranto-Lotul al V-lea. Taranto 4.703.365,70 € 20/07/20 18/07/22
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119/2020 CEPAV DUE - CONSORZIO ENI  
PER ALTA VELOCITÀ

Appalto 1 IC Brescia Est, Calcinato e Lonato Ovest - Esecuzione delle opere civili per la realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona - tratta Brescia Est - Verona. 
Contract 1 IC Brescia Est, Calcinato și Lonato Ovest – Executarea lucrărilor civile pentru realizarea liniei de cale ferată AV/AC Milano -Verona - sectorul Brescia Est - Verona. Brescia- Verona 113.179.333,41 €

108/2020 CEPAV DUE - CONSORZIO ENI  
PER ALTA VELOCITÀ

Appalto 4 Lugana - Frassino ovest - Esecuzione delle opere civili per la realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona. 
Licitația 4 Lugana - Frassino vest - Executare lucrări civile pentru realizarea căii ferate AV/AC Milano-Verona. Brescia- Verona 106.108.625,18 €

89/2018 COCIV Lavori di realizzazione delle opere civili e di linea e relative opere connesse, nell’ambito dei lavori di realizzazione della tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” - lotto Pozzolo Tortona. 
Realizare de lucrări civile ale liniei și relativele lucrări conexe în cadrul lucrărilor de realizare a Tronsonului AV/AC “Terzo Valico Dei Giovi” – Lotul Pozzolo – Tortona. Tortona (TO) 98.772.630,50 €

111/2020 CEPAV DUE - CONSORZIO ENI  
PER ALTA VELOCITÀ

Appalto 6 Paradiso - Opere civili per la realizzazione della linea ferraviaria AV/AC Milano-Verona - tratta Brescia est-Verona. 
Licitație 6 ”Paradiso” - Lucrări civile pentru realizarea liniei feroviare AV/AC Milano-Verona - tronson Brescia est-Verona. Brescia- Verona 76.018.260,57 €

115/2021 MANELLI IMPRESA SRL Realizzazione di un complesso immobiliare in Via Fanelli - Bari. 
Construcția unui complex imobiliar în Via Fanelli - Bari. Bari 72.000.000,00 €

130/2021 ANAS SPA

CT 87-21 LICODIA EUBEA - Intervento sulla S.S.V. "Licodia Eubea - Libertinia" Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS 117 bis - II stralcio funzionale completamento tratto B:   
da fine variante Caltagirone ad innesto SS 117 bise relativo servizio di monitoraggio ambientale in corso d'opera. 
CT 87-21 LICODIA EUBEA – Intervenți e la S.S.V. “Licodia Eubea – Libertinia” Intersecți a Regalsemi – ieși re SS 117 bis – Fragmentul funcțional  Completare sectorul B: de la sfârși tul 
Variantei Caltagirone la ieși rea SS 117 bis și respectivul serviciu de monitorizare ambientală în cursul lucrării.

Catania 58.480.098,50 €

98/2020
COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DEL GOVERNO PRESSO 
LA LIGURIA

2° Lotto dei lavori relativi alla realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno nel Comune di Genova. 
Lotul al 2-lea al lucrărilor aferente realizării galeriei scolmatric del torrente Bisagno în localitatea Genova. Genova 54.703.317,43 €

81/2016 REGIONE EMILIA 
ROMAGNA TECNOPOLO

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell’infrastruttura per l’innovazione, la ricerca ed il trasferimento tecnologico denominata “Tecnopolo”, attraverso il recupero e la 
riqualificazione funzionale del compendio immobiliare dell’ex manifattura tabacchi di Bologna - Lotto A. 
Proiectarea executivă și executarea lucrărilor de realizare a infrastructurii pentru inovație, cercetarea și transferul tehnologic denumit “Tecnopolo”, prin recuperarea și recalificarea 
funcțională a complexului imobiliar al fostei fabrici de tutun din Bologna - Lotul A.

Bologna 51.341.830,07 €

112/2020 COMUNE DI GENOVA Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di prolungamento della linea metropolitana di Genova tratte Brin - Canepari e Brignole – Martinez. 
Proiectarea executivă și executarea lucrărilor de prelungire a liniei de metrou din Genova tronsoanele Brin - Canepari și Brignole - Martinez. Genova 47.102.982,58 €

128/2021 ANAS SPA GE 05-21 HUB LA SPEZIA - S.S. n.1 “Aurelia”. Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 “Aurelia” - 3° lotto. 
GE 05-21 HUB LA SPEZIA - S.S. n.1 “Aurelia”. Drum de acces la hub-ul portuar din La Spezia – Variantă la S.S. 1 “Aurelia” – lotul al 3-lea. La Spezia 39.171.761,64 €

114/2021 ANAS SPA
Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d’arte su tutto il territorio nazionale, suddiviso in n. 22 Lotti - Lotto 16 - Puglia. 
Acord cadru pe o perioadă de trei ani pentru executarea lucrărilor de mentenanță extraordinară pentru consolidarea structurii operelor de artă pe întreg teritoriul național,
împărțite în 22 de loturi - Lotul 16 - Puglia.

Puglia 30.000.000,00 €

127/2021 ANAS SPA Accordo quadro triennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione programmata dei viadotti ricadenti lungo l'A2 - Autostrada del mediterraneo. 
Acord cadru trienal pentru executarea lucrărilor de mentenanță programată a viaductelor situate de-a lungul A2 - Autostrada del mediterraneo. Cosenza 30.000.000,00 €

97/2020 PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO

Lavori di ampliamento e ristrutturazione “Liceo Maffei” a Riva del Garda. 
Lucrări de extindere și de restructurare Liceul Maffei în Riva del Garda. Riva del Garda (TN) 20.282.592,18 €

84/2018
 -    Sitaf 

SITAF S.P.A T4 traforo autostradale del Fréjus – galleria di sicurezza - lotto 3 – opere esterne piattaforma italiana. 
T4 tunel autostradă Fréjus - tunel de siguranță - Lotul 3 - lucrări exterioare platforma italiană. Bardonecchia (TO) 17.119.417,00 €

94/2019 CCIAA VENEZIA - ROVIGO Nuova sede della CCIAA e stazione sperimentale del vetro a Venezia - Mestre. 
Noul sediu al CCIAA și instalația experimentală a sticlei în Veneția - Mestre. Mestre (VE) 15.939.260,66 €
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126/2021 AUTOSTRADE  
DEL BRENNERO

Lavori di rifacimento della stazione autostradale e del centro di servizio per la sicurezza autostradale di Ala-Avio (TN) e realizzazione del collegamento alla viabilità ordinaria. 
Lucrări de refacere a stați ei de alimentare de pe autostradă și a centrului de servicii pentru siguranța autostrăz ii din Ala-Avio (TN) și realizarea legăturii cu drumul obișnuit. Ala-Avio (TN) 14.993.132,48 €

75/2015 ITALFERR S.P.A.

Lavori di rettifica del tracciato tra le stazioni di Torano e Montalto Rose, in prossimità del posto movimento Acri-Bisignano-Luzzi e realizzazione delle opere sostitutive del passaggio a 
livello al km 50+056 della linea ferroviaria Sibari-Cosenza, ubicato nel comune di Montalto Uffugo (CS). 
Lucrări de rectificare între gările din Montalto Rose și Torano, în apropierea Postului De Manipulare Acri - Bisignano - Luzzi și realizarea lucrărilor de înlocuire a trecerii la nivel cu calea ferată 
la km 50 + 056 de pe linia feroviară Sibari - Cosenza situată în Localitatea Montalto Uffugo (CS).

Montalto Uffugo (CS) 14.881.487,71 €

96/2020 COMUNE DI IMPERIA Lavori di conversione in pista ciclopedonale di tratta ferroviaria dismessa. 
Lucrări de transformare în pistă pentru cicliști și pietoni a sectorului  feroviar dezafectat. Imperia 14.089.433,00 €

85/2018 TRENITALIA S.P.A Esecuzione dei lavori e forniture per la riconversione di alcuni edifici industriali di Firenze Romito ad uso uffici e strutture di esercizio collegate alle attività ferroviarie. 
Executarea lucrărilor și furnizărilor pentru reconversia anumitor clădiri industriale din Florența Romito cu destinație birouri și structuri de exercițiu, corelate cu activitățile feroviare. Firenze 13.952.415,61 €

87/2018
COMMISSIONE EUROPEA 
CENTRO COMUNE  
DI RICERCA (C.C.R.)

Lavori di costruzione e ristrutturazione di edifici e infrastrutture presso il Centro Comune Di Ricerca (C.C.R.) in Ispra. 
Lucrări de construcție și restaurare a clădirilor și infrastructurilor la Centrul Comun de Cercetare (C.C.R.) din Ispra. Ispra (VA) 13.000.000,00 €

88/2018 VIVIA BARI SRL Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, ampliamento e cambio di destinazione d'uso di un insediamento industriale sito in via Giulio Petroni, 134/B. 
Restructurarea clădirii cu demolare și reconstrucție, extindere și schimbarea destinației de utilizare a unei structuri industriale de pe str. via Giulio Petroni, 134/b. Bari 12.344.000,00 €

105/2020

 

COMMISSARIO 
STRAORDINARIO UNICO

Lavori di completamento del collettore emissario sud orientale della città di Palermo – 2° Lotto. 
Lucrări de completare a colectorului de deversare din partea de sud est a orașului Palermo - Lotul al 2-lea. Palermo 12.159.618,85 €

132/2022
 

ALER MILANO Efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di proprietà di Aler, sito in Milano e provincia - Lotto 4.
Eficiența energetică a activelor imobiliare deținute de Aler, situate în Milano și provincia sa - Lot 4. Milano 11.496.983,77 €

95/2019 AUTORITÀ PORTUALE 
DI TARANTO

Rete idrica acque di piattaforma. 
Rețeaua hidrologică ape de platformă. Taranto 11.010.553,39 €

109/2020 COMUNE DI  
INVERUNO

CUC Rho - Lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico primario e secondario di primo grado sito in via IV novembre nel Comune di Inveruno (MI). 
CUC Rho - Lucrări pentru realizarea noului centro școlar primar și gimnazial de gradul întâi situat pe strada IV novembre în localitatea Inveruno (MI). Inveruno (MI) 10.963.394,52 €

120/2021 ANAS SPA PZ 192/20 - S.S. n. 658 “Potenza – Melfi”. Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra il km 0+000 ed il km 48+131. 1° Stralcio B. 
PZ 192/20 - S.S. n. 658 “Potenza – Melfi”. Lucrări de securizare a traseului rutier în anumite sectoare, între km 0+000 și km 48+131. 1° Fragmentul B. Potenza - Melfi 10.582.396,73 €

131/2022
 

ALER MILANO Efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di proprietà di Aler, sito in Milano e provincia - Lotto 2. 
Eficiența energetică a activelor imobiliare deținute de Aler, situate în Milano și provincia sa - Lot 2. Milano 10.308.418,47 €

118/2021 AUTOSTRADE PER L'ITALIA Lavori di manutenzione delle opere d’arte all’aperto ed in sotterraneo. Direzione 9° tronco Udine - Lotto n. 9. 
Lucrări de mentenanță a lucrărilor de artă în spați u deschis și în subteran. Direcți a 9 sectorul Udine - Lotul nr. 9. Udine 10.000.000,00 €

99/2020 ANAS SPA Demolizione e ricostruzione dei ponti in corrispondenza del rio San Girolamo e del rio Masone. 
Demolarea și reconstrucția podurilor de la rio San Girolamo și de la Rio Masone. Cagliari 9.886.085,04 €
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91/2019 COMUNE DI MANTOVA Intervento di rigenerazione urbana della periferia est della città di Mantova secondo il progetto “Mantova Hub” - lotto 1 - lotto 2/stralcio 2.1B/ stralcio 2.1C. 
Intervenție de regenerare urbană în periferia est a orașului Mantova conform proiectului “Mantova Hub” - Lotul 1 - Lotul 2/tronson 2.1B/tronson 2.1C. Mantova 9.206.233,15 €

123/2021 PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO 

Lavori di realizzazione della nuova sede succursale del liceo “Russell” sull’area  ex Dusini - Cles. 
Lucrări de realizare a noului sediu al sucursalei liceului “Russell” în fosta zonă Dusini - Cles. Cles (TN) 8.421.874,25 €

90/2018
AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA  
FRIULI CENTRALE

Ristrutturazione dell’istituto di medicina fisica e riabilitazione “Gervasutta”. 
Restaurarea institutului de medicină fizică și reabilitare “Gervasutta”. Udine 8.243.815,17 €

117/2021 MINISTERO DELLA DIFESA Lavori di realizzazione palazzina di 144 posti letto per alloggi di servizio - ZOPPOLA (PN). 
Lucrări de realizare a unei clădiri cu 144 de locuri pentru cazarea de serviciu - ZOPPOLA (PN). Zoppola (PN) 7.321.625,15 €

122/2021 PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO

Completamento dei lavori di risanamento conservativo dell'ex convitto comunale di Silvio Pellico di Ala per la realizzazione della nuova scuola elementare - Ala (TN). 
Completarea lucrărilor de consolidare în scop de conservare a fostei mănăstiri comunale Silvio Pellico di Ala pentru realizarea noii școli generale - Ala (TN). Ala (TN) 6.778.427,81 €

121/2021 MUNICIPIUL HUNEDOARA 
Esecuzione dei lavori di costruzione e delle installazioni, comprese le apparecchiature tecnologiche relative al progetto "Efficienza energetica dell'Ospedale Municipale Dr. Alexandru 
Simionescu Hunedoara". 
Execuție lucrări de construcții și instalații, inclusiv echipamente tehnologice privind proiectul "Eficientizarea energetică a Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara".

Hunedoara 
(Romania) 5.592.298,89 €

116/2021 AQUATIM S.A. TIMISOARA Realizzazione reti idriche fognarie- Jimbolia, Gottlob. 
Realizare rețele de apă- canal - Jimbolia, Gottlob.

Jimbolia Gottlob 
(Romania) 5.520.977,95 €

125/2021 UNIVERSITATEA DE VEST 
DIN TIMISOARA

Ampliamento degli spazi didattici esistenti per la Facoltà di Arti e Design e la Facoltà di Musica e Teatro. 
Extinderea spați ilor didactice existente pentru Facultatea de Arte și Design și Facultatea de Muzică și Teatru.

Timisoara 
(Romania) 5.134.702,03 €

133/2022 UNIVERSITÀ DI CATANIA

Accordo quadro per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione del Palazzo Boscarino sito in Via Gallo a Catania, sede del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania. 
Acord-cadru pentru atribuirea proiectului executiv și execuția lucrărilor de renovare a Palazzo Boscarino situat în Via Gallo din Catania, sediul Departamentului de Drept al Universității din 
Catania.

Catania 5.095.756,23 €

107/2020 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

Università degli Studi di Trento - Realizzazione nuovi laboratori CIMEC, edif. 10 Ex Manifatture tabacchi a Rovereto. 
Universitatea din Trento - Realizarea noilor laboratoare CIMEC, cl. 10 Artefacte tabacchi a Rovereto. Rovereto (TN) 5.004.236,65 €

110/2020
OSPEDALE MUNICIPALE  
"SF. IERARH DR. LUCA 
ONESTI"

Progettazione, esecuzione, fornitura equipaggiamenti tecnologici, BMS e assistenza tecnica relativi alla ristrutturazione, ammodernamento ed efficienza energetica dell’Ospedale 
Municipale “Sf. Ierarh Dr. Luca” Onesti Str. Perchiului nr.1. 
Rreparații capitale și modernizare primăria “Sf. Ierarh Dr. Luca” Onesti Str. Perchiului nr.1.

Onesti 
(Romania) 4.699.947,00 €

129/2021 COMUNE DI REGGIO EMILIA Intervento di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale: Parco e Giardino segreto. 
Intervenți e de restaurare și valorizare a Reggia Ducale: Parcul și Grădina secretă. Reggio Emilia 4.563.236,38 €

106/2020 AQUATIM S.A. TIMISOARA Costruzioni di reti idriche e fognarie a Buzias, Bacova. 
Construcție rețele hidrologice și canalizări Buziaș, Bacova.

Buzias 
(Romania)

4.243.626,06 €

100/2020 CONSILIUL JUDETEAN 
CONSTANTA

Progetto di ampliamento del delfinario di Constanta. 
Proiect de extindere a delfinariului din Constanța.

Constanta 
(Romania)

3.724.698,52 €
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93/2019 ASL TARANTO Adeguamento alle norme tecniche di prevenzione incendi del P.P. di Manduria (TA). 
Adaptarea la normele tehnice și de prevenire a incendiilor P.P. din  Manduria (TA). Taranto 3.628.672,79 €

92/2019 ASL TARANTO Adeguamento ed ampliamento immobile sito in via Pitagora a Martina Franca (TA). 
Adaptare și extindere imobil situat pe via Pitagora în Martina Franca (TA). Taranto 3.412.735,47 €

124/2021 COMPANIA NATIONALA 
DE INVESTITII SA

Progettazione ed esecuzione dei lavori : "Ammodernamento ospedale cittadino di Zimnicea, sistemazione e dotazione sezione ricovero medico". 
Proiectarea si executia de lucrari: “Modernizare spital orasenesc Zimnicea, amenajare si dotare sectie de recuperare medicala”.

Zimnicea 
(Romania)

3.279.227,10 €

104/2020 MUNICIPIUL CAMPULUNG "Costruzione di palazzine con alloggi sociali, 50 appartamenti, in Campulung Jud Arges. 
Construcția de blocuri pentru locuințe sociale, 50 apartamente, în Câmpulung Jud Argeș.

Distretto di Arges 
(Romania)

3.039.000,87 €

103/2020 BUCAREST Progettazione, assistenza tecnica e consolidamento immobile a Bucarest, Strada Blanari 14. 
Proiectare, asistență tehnică și consolidare imobilla București, Strada Blănari 14.

Bucarest 
(Romania)

2.951.538,95 €

102/2020 COMUNA PESTISANI Lavori di riabilitazione e ammodernamento del liceo tecnologico Constantin Brancusi Pestisani, Comune di Pestisani, Contea di Gorj. 
Reabilitare si Modernizare Liceu tehnologic “Constantin Brancusi”, Comuna Pestisani, Judetul Gorj.

Pestisani 
(Romania)

2.560.549,01 €

TOTALE/TOTAL 1.102.311.208,72 €
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INTERVENTI DI POTENZIAMENTO NELLO SCALO 
FERROVIARIO IMC DI BOLOGNA CENTRALE

Gli interventi rientrano nell’ambito della riorganizzazione 
del reticolo manutentivo DPR dell’Emilia Romagna 
messo in atto da Trenitalia ed in particolare riguardano 
l’impianto IMC di Bologna Centrale. 
Al fine di migliorare la produttività dell’im pianto 
è prevista, oltre al potenziamento delle strutture 
già esistenti, la realizzazione di nuovi spazi per la 
manutenzione. Gli spazi esistenti, quanto quelli di 
nuova costruzione, grazie agli interventi realizzati e da 
realizzare, saranno attrezzati di tutta l’impiantistica 
necessaria alla manutenzione dei treni regionali POP 
e ROCK di nuova concezione. L’intero intervento è 
realizzato per fasi costruttive successive per assicurare 
la continuità operativa dell’impianto di manuten zione 
attualmente in esercizio. Il potenziamento dell’IMC di 
Bologna centrale è il primo Progetto Esecutivo di un 
impian to di manutenzione sviluppato da ITALFERR 
direttamente con metodologia BIM al fine di permettere 
al cliente un futuro utilizzo dei modelli per la gestione e la 
manutenzione dei fabbricati.  

In linea generale i principali interventi riguardano:
 › Ampliamento delle strutture esistenti all’interno 

dell’im pianto e destinate alla manutenzione 
denominate Rimessa TD e Rimessa Ale;

 › Impiantistica e attrezzaggio degli spazi  
per la manutenzione; 

 › Realizzazione di un binario plateato sul lato Sud  
della rimes sa Ale. 

L’intervento comprende anche la revisione di tutto 
l’arma mento delle radici dei piazzali lato Milano e 
lato Bologna. Il controllo di tutti i componenti di 
controllo necessari per il monitoraggio degli impianti, 
dell’attrezzaggio meccanico, dell’illuminazione e delle 
altre componenti impiantistiche è affidato un sistema 
di supervisione SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquisition) che acquisirà tutti i dati prove nienti dai vari 
sottosistemi e sarà in grado di gestire i consumi e la 
manutenzione degli stessi.

OPERE REALIZZATE / LUCRĂRI REALIZATE

TRENITALIA 
BOLOGNA CENTRALE

Bologna € 23.378.236,32 2018-2021

SCOPRI DI PIÙ / AFLĂ MAI MULTE

29

Chi siamo 
Cine suntem

Strategie, settori e numeri  
Strategii, sectoare și cifre

Collaborazioni  
Colaborări

Responsabilità 
Responsabilitate

Referenze 
Referințe

Opere in corso 
Lucrări în curs

Opere realizzate 
Lucrări realizate



INTERVENȚII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE ALE GĂRII IMC
DIN GARA CENTRALĂ DIN BOLOGNA

Intervențiile fac parte din reorganizarea rețelei de întreținere 
a RPD din Emilia Romagna implementată de Trenitalia și 
se referă în special la sistemul IMC din Bologna Centrale. 
Pentru a îmbunătăți productivitatea sistemului, pe lăngă 
modernizarea structurilor existente, este planificată 
construirea de noi spații pentru întreținere. Spațiile 
existente, precum și cele de construcție nouă, grație 
intervenților efectuate și care urmează a fi realizate, vor fi 
dotate cu toate sistemele necesare pentru   întreținerea 
trenurilor regionale POP și ROCK nou proiectate. Întreaga 
intervenție se desfășoară în faze de construcție succesive 
pentru a asigura continuitatea operațională a sistemului 
de întreținere aflat în prezent în funcțiune. îmbunătățirea 
centrului Bologna IMC este primul proiect executiv al 
unei fabrici de întreținere dezvoltat de ITALFERR direct 
cu metodologia BIM pentru a permite clientului o utilizare 
viitoare a modeleor pentru gestionarea și întreținerea 
clădirilor. 
 

În general, principalele intervenții se referă la:
 › Extinderea stucturilor existente în cadrul sistemului și 

destinate întreținerii numite Garaj TD și Garaj Ale;
 › Proiectarea instalației și echiparea spațiilor pentru 

întreținere;
 › Construirea unei platforme pe partea de sud a 

garajului Ale. 

Intervenția include și revizia întregii armături ale 
peroanelor de pe laturile Milano și Bologna.
Verificarea tuturor componentelor de control necesare 
pentru monitorizarea sistemelor, echipamentelor 
mecanice, iluminatului și a altor componente ale 
instalației este încredințată unui sistem de supraveghere 
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 
care va obține toate datele provenite de la diferitele 
subsisteme și va putea gestiona consumul și întreținerea 
acestora.

OPERE REALIZZATE / LUCRĂRI REALIZATE

SCOPRI DI PIÙ / AFLĂ MAI MULTE

Bologna € 23.378.236,32 2018-2021

TRENITALIA 
BOLOGNA CENTRALE
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OPERE REALIZZATE / LUCRĂRI REALIZATE

TRATTI DELLA LINEA FERROVIARIA  
SIBARI – COSENZA

Lavori di rettifica di tracciato tra le stazioni di Montalto 
Rose e Torano, in prossimità del Posto Movimento 
Acri - Bisignano – Luzzi e realizzazione delle opere 
sostitutive del passaggio a livello al Km 50 + 056 
della linea ferroviaria Sibari – Cosenza ubicato nel 
Comune di Montalto Uffugo (CS). La linea Sibari-
Cosenza si inquadra nell’itinerario alternativo merci 
Gioia Tauro – Taranto. Data l’importanza strategica del 
collegamento, sono stati programmati interventi di 
rinnovo e potenziamento al fine di conferire, all’intero 
percorso, caratteristiche prestazionali e potenzialità 
adeguate. La linea Sibari –Cosenza rappresenta l’anello 
di collegamento tra la linea Tirrenica e quella Adriatica 
per i collegamenti ferroviari Sicilia – Puglia. 

L’intervento di potenziamento e velocizzazione, affidato 
in appalto alla Manelli Impresa S.r.l. e collocabile 

in località Acri / Montalto Uffugo, si propone di 
intervenire lungo alcuni tratti di linea a singolo binario 
per uniformarne le caratteristiche ed eliminare i punti 
di criticità, realizzando rettifiche di tracciato che 
interessano complessivamente il rifacimento della sede 
ferroviaria. L’intervento consentirà di raggiungere una 
velocità di tracciato di 150 km/h. 

Le attività hanno previsto anche la realizzazione di un 
cavalcaferrovia, con carreggiata di larghezza pari a 9,0 
m e lunghezza complessiva dell’impalcato pari a 12,5 m. 
L’opera nel complesso ha anche implicato modifiche ad 
alcuni tratti della viabilità stradale. Il serrato programma 
dei lavori ha previsto la realizzazione dell’appalto per 
fasi, sia con il mantenimento in esercizio della linea 
ferroviaria, sia con interruzioni del traffico brevissime  
o in orari notturni. 

ITALFERR R.F.I.
Montalto Uffugo (CS) € 14.881.487,71 2016-2022

SCOPRI DI PIÙ / AFLĂ MAI MULTE

31

Chi siamo 
Cine suntem

Strategie, settori e numeri  
Strategii, sectoare și cifre

Collaborazioni  
Colaborări

Responsabilità 
Responsabilitate

Referenze 
Referințe

Opere in corso 
Lucrări în curs

Opere realizzate 
Lucrări realizate



OPERE REALIZZATE / LUCRĂRI REALIZATE

ITALFERR R.F.I.

TRONSON CALE FERATĂ
SIBARI - COSENZA

Lucrări de rectificare între gările din Montalto Rose și 
Torano, în apropierea Postului De Manipulare Acri – 
Bisignano - Luzzi și realizarea lucrărilor de înlocuire a 
trecerii la nivel cu calea ferată la km 50 + 056 de pe linia 
feroviară Sibari – Cosenza situată în Localitatea Montalto 
Uffugo (CS). 

Linia Sibari – Cosenza se încadrează în itinerarul 
alternativ de mărfuri Gioia Tauro – Taranto.
Având în vedere importanța strategică a conexiunii, s-au 
planificat intervenții de reînnoire și modernizare pentru 
a oferi întregului traseu o performanță și un potențial 
adecvat. Linia Sibari – Cosenza reprezintă inelul de 
legătură dintre linia Tirrenică și cea Adriatică pentru 
conexiunile feroviare Sicilia – Puglia. 

Intervenția de actualizare și accelerare încredințată 

prin licitație societății Manelli Impresa S.r.l. și situată în 
localitatea Acri/Montalto Uffugo, își propune să intervină 
pe anumite tronsoane de linie cu un singur sens pentru 
uniformizarea caracteristicilor și eliminarea punctelor 
critice, realizând rectificări care vizează total refacerea 
structurii feroviare. Intervenția va permite atingerea unei 
viteze de deplasare de 150 km/h. Activitățile au prevăzut 
și realizarea unui pod feroviar, cu lățimea de 9,0 m și 
lungimea totală de 12,5 m. Lucrarea în ansambul său a 
implicat și modificări ale anumitor tronsoane de trafic 
rutier. Schema de lucru a prevăzut realizarea lucrării pe 
etape, atât cu menținerea în funcțiune a liniei de cale 
ferată, cât și cu întreruperi foarte scurte ale traficului 
sau în timpul nopții.

Montalto Uffugo (CS) € 14.881.487,71 2016-2022
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RESIDENZA UNIVERSITARIA  
NELL’AREA DI VIA FIORAVANTI

Nasce a Bologna una nuova residenza 
universitaria. L’intervento realizzato 
per la ER.GO, l’Azienda Regionale per 
il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia 
Romagna, è stato previsto nell’area 
dell’ex mercato ortofrutticolo 
di Bologna. 

La superficie netta destinata alle 
funzioni residenziali e di servizio per 
studenti non residenti ammonta a 
9.450 mq, con una dotazione esterna 
di 2.900 mq per i parcheggi auto, moto 
ed i servizi tecnologici.

L’edificio è dotato di 240 posti letto, 
distinti in varie tipologie abitative: 
mini-alloggi, appartamenti e camere 

a tipologia alberghiera. Sono presenti 
numerosi spazi attrezzati per l’uso 
collettivo quali sale studio, sale video, 
sale musica, palestra. 

L’uso di metodologie costruttive 
ecosostenibili per un edificio in Classe 
Energetica “A plus”, caratterizza anche 
la realizzazione della copertura e 
dell’involucro della costruzione, una 
parete “verde” e un tetto “verde” 
che garantiranno un formidabile 
isolamento naturale unito ad un 
gradevole impatto estetico.

RESEDINTA UNIVERSITARA
IN ZONA VIA FIORAVANTI

La Bologna se naște o nouă reședință 
universitară. Intervenția efectuată 
pentru ER.GO, Agenția Regională 
pentru Dreptul la Învățământ Superior 
din Emilia Romagna, a fost planificată 
în zona fostei piețe de fructe și legume 
din Bologna.

Suprafața netă destinată funcțiilor 
rezidențiale și de serviciu pentru 
studenții nerezidenți se ridică la 9.450 
de metri pătrați, cu o dotare externă 
de 2.900 de metri pătrați pentru 
parcare auto și motociclete și servicii 
tehnologice.

Clădirea are 240 de paturi, împărțite în 

diferite tipuri de locuințe: mini-spații de 
cazare, apartamente si camere de tip 
hotel. Există numeroase spații dotate 
pentru uz colectiv precum săli de 
studiu, săli video, săli de muzică, sală 
de sport.
Utilizarea metodelor de construcție 
eco-sustenabile pentru o clădire 
în Clasa Energetică “A plus” 
caracterizează și construcția 
acoperișului și a anvelopei clădirii, un 
perete “verde” și un acoperiș “verde” 
care vor garanta o izolare naturală 
formidabilă, combinate cu un impact 
estetic placut.

OPERE REALIZZATE / LUCRĂRI REALIZATE

ER.GO BOLOGNA
Bologna € 12.422.499,24 2011-2014

SCOPRI DI PIÙ / AFLĂ MAI MULTE

33

Chi siamo 
Cine suntem

Strategie, settori e numeri  
Strategii, sectoare și cifre

Collaborazioni  
Colaborări

Responsabilità 
Responsabilitate

Referenze 
Referințe

Opere in corso 
Lucrări în curs

Opere realizzate 
Lucrări realizate



Vivia Bari Srl definisce con precisione 
e chiarezza gli obiettivi di tempo e di 
investimento in modo funzionale alle 
caratteristiche del contesto in cui 
opera, occupandosi di tutte le fasi del 
processo edilizio, dalla progettazione 
alla realizzazione. Adottando una 
strategia finalizzata allo studio degli 
scenari urbani e dei contesti del 
mercato residenziale, offre un valore 
aggiunto al settore immobiliare.

Il complesso Residenziale Vivia,  
una residenza dal taglio e dallo spirito 
contemporaneo, orientata a garantire 
il massimo benessere abitativo in 
classe Energetica A4 sta nascendo 
nella città di Bari precisamente 
in via Giulio Petroni, nel quartiere 
Poggiofranco. 

Il residence si compone di quattro 
differenti soluzioni abitative a basso 
consumo energetico, per quattro tipi 
di esigenze diverse, tutte soluzioni 
su misura dove elevate prestazioni 
energetiche, sostenibilità e comfort 
sono di casa; tutte accomunate dalla 
comodità di vivere in città ma con 
balconi che affacciano su giardini e 
ampi spazi privati, circondati dalla 
tranquillità, anche acustica.

 
 
 
 
 
 
 
Scopri di più su abitarevivia.it

Vivia Bari Srl definește cu precizie 
și claritate obiectivele de timp și 
investiții într-un mod funcțional la 
caracteristicile contextului în care 
își desfășoară activitatea, având 
grijă de toate fazele procesului 
de construcție, de la proiectare la 
construcție. Prin adoptarea unei 
strategii care vizează studierea 
scenariilor urbane și a contextelor 
pieței rezidențiale, oferă valoare 
adăugată sectorului imobiliar.

Ansamblul Rezidențial Vivia, 
o reședință cu stil și spirit 
contemporan, menită să garanteze o 
bunăstare maximă a locuinței în clasa 
Energetică A4, se naște în orașul Bari, 
mai exact pe via Giulio Petroni, în 
cartierul Poggiofranco.

Reședința este formată din patru 
soluții diferite de locuințe cu consum 
redus de energie, pentru patru 
tipuri de nevoi diferite, toate soluții 
personalizate în care performanța 
energetică ridicată, sustenabilitatea 
și confortul sunt acasă; toate unite 
de confortul de a locui în oraș dar cu 
balcoane cu vedere la grădini și spații 
private mari, înconjurate de liniște, 
inclusiv acustică.

Aflați mai multe pe abitarevivia.it

OPERE REALIZZATE / LUCRĂRI REALIZATE

VIVIA BARI SRL
Bari (BA) 2019-2022
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OPERE REALIZZATE / LUCRĂRI REALIZATE

AZIENDA SANITARIA  
UNIVERSITARIA  
FRIULI CENTRALE

L’Ospedale Gervasutta accoglie dal 1996 l’Istituto di 
Medicina Fisica e Riabilitazione (IMFR) e, similmente a 
tutti i Presidi Ospedalieri, la sua struttura deve essere 
adeguata con continuità per allinearsi con le trasformazioni 
dei sistemi terapeutici, con gli sviluppi tecnologici e 
con le aspettative sempre crescenti della Comunità. 
La fase di adeguamento oggetto del presente Progetto 
Esecutivo è definita “Secondo Intervento”, in quanto una 
fase importante di rinnovamento – “Primo Intervento” - 
si è conclusa con la realizzazione del Padiglione Nuove 
Degenze ed annesso accesso sanitario protetto, mentre 
il rinnovamento completo avverrà con la realizzazione 
del “Terzo Intervento” che al momento attuale è stato 
sviluppato a livello di Progetto Preliminare.

Tutte le opere previste in questo “Secondo Intervento” 
così come quelle future attinenti al “Terzo Intervento” si 
inseriscono e si rapportano entro un organismo sanitario 

consolidato ed efficiente le cui funzioni non debbono subire 
interruzioni, il che rappresenta, fra tutte, la maggiore 
criticità affrontata in sede progettuale e da tenere in debito 
conto anche in fase attuativa.
L’area interessata dall’opera, come sopra accennato, 
è infatti attualmente destinata a giardino ed è interessata 
dalla presenza di un percorso di collegamento su due livelli 
che dovrà essere eliminato in quanto non compatibile con il 
nuovo progetto. Il nuovo edificio si sviluppa su quattro livelli, 
tutti destinati ad attività sanitaria e ambulatoriale, più un 
quinto livello in sommità ove saranno localizzati i principali 
impianti tecnologici.
Inoltre, la scelta delle migliorie è stata orientata verso 
l’utilizzo di materiali e/o manufatti costituiti da un contenuto 
minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero 
degli scarti e dei materiali rinvenienti da disassemblaggio 
dei prodotti complessi e del possesso della marcatura CE.

Spitalul Gervasutta găzduiește Institutul de Medicină Fizică și 
Recuperare (IMFR) din 1996 și, la fel ca toate spitalele, structura 
acestuia trebuie adaptată continuu pentru a se alinia la 
transformările sistemelor terapeutice, cu evoluțiile tehnologice 
și cu cresterea asteptarilor comunitatii.
Faza de adaptare obiect a acestui Proiect Executiv este definită 
“A Doua Intervenție”, ca o fază importantă de reînnoire – “Prima 
Intervenție” – încheiată cu construirea Noului Pavilion de 
Spitalizare și a accesului sanitar protejat anexat, iar renovarea 
completă va avea loc cu realizarea celei de-a “Treia Intervenţie” 
care în prezent s-a dezvoltat la nivelul Proiectului preliminar. 

Toate lucrările prevăzute în această “A Doua Intervenție” 
precum și cele viitoare referitoare la “A Treia Intervenție” sunt 
inserate și se referă la o organizație sanitară consolidată și 
eficientă ale cărei funcții nu trebuie să sufere întreruperi, ceea 
ce reprezintă, dintre toate, cea mai mare criticitate întâlnită 
în faza de proiectare și care să fie luată în considerare în mod 

corespunzător și în faza de implementare.
Zona vizată de lucrare, după cum s-a menționat mai sus, este 
de fapt destinată în prezent utilizării ca grădină și este vizată 
de prezența unei căi de legătură pe două nivele care trebuie 
eliminată întrucât nu este compatibilă cu noul proiect. Noua 
clădire este întinsă pe patru nivele, toate destinate activităților 
sanitare și   de ambulatoriu, plus un al cincilea nivel unde vor fi 
amplasate principalele sisteme tehnologice.
De asemenea, alegerea îmbunătățirilor a fost orientată către 
utilizarea materialelor și/sau a articolelor fabricate constând 
într-un conținut minim de material post-consum, provenit 
din valorificarea deșeurilor și a materialelor rezultate din 
dezasamblarea produselor complexe și deținerea marcajului CE.

Udine (UD) € 8.190.936,00 2019-2022
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OPERE REALIZZATE / LUCRĂRI REALIZATE

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO 36 FASE 2B

Una seconda area pranzo aggiuntiva 
e l’area co-working costituiscono un 
grande spazio in continuità, utilizzabile 
per grandi eventi fino ad una 
capienza massima di 500 persone. 
I due ambienti caratterizzati da un 
controsoffitto che ne movimenta i 
volumi sono separabili attraverso due 
pareti acustiche impacchettabili. 
Lo spazio dedicato al co-working 
conta un massimo di 46 postazioni 
ed è dotato di arredi informali che 
possano esser utilizzati anche per 
il pranzo. L’open space, con una 
superficie complessiva di circa 225 mq 
viene progettato al fine di garantire 
uno spazio di lavoro “cuscinetto” 
qualora ci siano uffici chiusi o in 
ristrutturazione all’interno del JRC.  

Mentre le aree esterne, progettate 
per creare spazi fruibili green, sono 
individuate per tipo di pavimentazione 
a seconda della funzione, carrabile o 
pedonabile e realizzata in cemento 
architettonico tipo Levofloor.

La caratteristica principale della 
sala meeting di c.a. 139 mq viene 
mantenuta conservando la sagoma 
degli shed, i quali vengono rivestiti e 
controsoffittati con pannelli di roccia, 
con ottime performance i ntermini di 
isolamento acustico.

COMMISSIONE EUROPEA – JRC

RENOVARE CLĂDIRE 36 FAZA 2B

O a doua zona suplimentara de luat 
masa si zona de co-working constituie 
un spatiu mare in continuitate, care 
poate fi folosit pentru evenimente de 
amploare pana la o capacitate maxima 
de 500 de persoane. Cele două medii 
caracterizate de un tavan fals care 
mișcă volumele sunt separabile prin 
doi pereți acustici compactabili. Spațiul 
dedicat coworking-ului are maximum 
46 de posturi de lucru și este dotat cu 
mobilier informal care poate fi folosit și 
pentru prânz. 

Spațiul deschis, cu o suprafață totală de 
aproximativ 225 de metri pătrați, este 
conceput pentru a garanta un spațiu 
de lucru “tampon” dacă există birouri 
închise sau în renovare în cadrul JRC. 

În timp ce zonele exterioare, 
concepute pentru a crea spații verzi 
utilizabile, sunt identificate după 
tipul de pardoseală în funcție de rol, 
potrivite pentru vehicule sau pietoni 
și realizate din beton arhitectural de 
tip Levofloor. Caracteristica principală 
a sălii de ședințe de aproximativ 139 
de metri pătrați este menținută prin 
păstrarea formei magaziilor, care sunt 
acoperite și suspendate cu panouri 
din vată minerală, cu performanțe 
excelente de izolare fonică.

ISPRA (VA) € 13.000.000,00 2020-2022

SCOPRI DI PIÙ / AFLĂ MAI MULTE

36

Chi siamo 
Cine suntem

Strategie, settori e numeri  
Strategii, sectoare și cifre

Collaborazioni  
Colaborări

Responsabilità 
Responsabilitate

Referenze 
Referințe

Opere in corso 
Lucrări în curs

Opere realizzate 
Lucrări realizate



INTERVENTI SULLE COPERTURE E SUI SERRAMENTI 
DEL  DEPOSITO A VENARIA REALE (TO)

Manelli Impresa S.r.l. ha realizzato 
l’intervento di sostituzione della 
copertura in lastre di cemento amianto 
con pannelli coibentati in doppia 
lamiera d’acciaio e dei serramenti 
vetrati in copertura ed in facciata 
con pannelli trasparenti in materiale 
poliuretanico. Oltre alla riduzione di 
100 giorni sui tempi di esecuzione 
ed al know–how apportato dalle 
imprese associate per la bonifica ed 
il monitoraggio ambientale delle fibre 
aerodisperse, la soluzione proposta 
per la movimentazione in sicurezza 
delle lastre di copertura è risultata 
innovativa e vincente.

Si tratta del sistema di sollevamento 
teleferico a tracciato lineare 
denominato SKYTRUCK in grado di 
trasferire velocemente ed in sicurezza 
le lastre in cemento amianto impilate 
e sigillate in doppio telo di polietilene 
direttamente nell’area di deposito 
temporaneo dei rifiuti riducendo così 
ogni rischio di interferenza con la 
movimentazione degli oltre 500 mezzi 
tra autobus e tram a trazione elettrica 
presenti ogni giorno nel deposito. 
L’intervento ha comportato la 
rimozione e smaltimento oltre 16.500 
mq di copertura, con smaltimento di 
circa 40.000 kg di cemento amianto in 
fibre, oltre al rifacimento di circa 8.000 
mq di infissi vetrati presenti sugli shed 
curvi della copertura.

INTERVENȚII ASUPRA ACOPERIȘURILOR ȘI ÎNCUIETORILOR 
DEPOZITULUI DIN VENARIA REALE (TO)

Manelli Impresa S.r.l. a realizat 
intervenția înlocuirii acoperișului în plăci 
din azbest ciment cu panouri izolate 
din tablă dublă de oțel și ferestrele cu 
geam în acoperire și fațadă cu panouri 
transparente din material poliuretanic. 
Pe lângă reducerea timpului de execuție 
cu 100 de zile și de know-how-ul 
furnizat de companiile asociate pentru 
remedierea și monitorizarea mediului 
fibrelor aeropurtate, soluția propusă 
pentru manipularea în siguranță a 
plăcilor de acoperiș este inovativă 
și reprezintă un succes. Acesta este 
sistemul de ridicare teleferică liniară 
denumit SKY-TRUCK, capabil să 
transfere rapid și în sigurantă plăcile 

de azbociment stivuite și sigilate 
într-o foaie dublă de polietilenă direct 
în zona temporară de depozitare a 
deșeurilor, reducând astfel orice risc de 
interferență cu mișcarea a peste 500 de 
vehicule, autobuze și tramvaie acționate 
electric prezente zilnic în depozit.
Intervenția a implicat îndepărtarea 
și eliminarea a peste 16.500 de metri 
pătrați de acoperire cu eliminarea a 
aproximativ 40.000 kg de azbociment 
în fibre, pe lângă reconstrucția a 
circa 8.000 de metri pătrați de rame 
de sticlă pe shed – urile curbate ale 
acoperișului.

OPERE REALIZZATE / LUCRĂRI REALIZATE

GTT GRUPPO  
TORINESE TRASPORTI

Venaria Reale (TO) € 3.924.624,25 2016-2017

SCOPRI DI PIÙ / AFLĂ MAI MULTE

37

Chi siamo 
Cine suntem

Strategie, settori e numeri  
Strategii, sectoare și cifre

Collaborazioni  
Colaborări

Responsabilità 
Responsabilitate

Referenze 
Referințe

Opere in corso 
Lucrări în curs

Opere realizzate 
Lucrări realizate



L’intervento consiste nel 
completamento della rete idrica 
e fognaria a servizio della zona 
costiera nelle Borgate San Vito, 
Lama e Talsano mare del Comune 
di Taranto. Le strade interessate 
sono ubicate in zone diverse, 
densamente abitate, raggruppate 
in sette aree di intervento che 
si estendono a varie quote 
all’interno del centro abitato, 
con abitazioni ed edifici da 
entrambi i lati e marciapiedi 
antistanti.

L’intervento tende al 
completamento del Servizio 
Idrico Integrato realizzando 
alcuni tronchi fognari e/o idrici 

nelle tre borgate costiere di San 
Vito, Lama e Talsano mare del 
Comune di Taranto.
Le 39 strade interessate 
dall’intervento di progetto si 
suddividono in 23 interessate da 
entrambi i servizi, 10 interessate 
solo da tronchi fognari e 6 da 
tronchi idrici. 
Il recapito finale dei tronchi 
fognari è costituito dalla rete 
fognaria esistente, in esercizio o 
non ancora in esercizio, ubicata 
sulle strade principali cittadine 
con conseguente vincolo di 
quota di scorrimento dei pozzetti 
esistenti.

Intervenția constă în finalizarea 
rețelei de apă și canalizare care 
deservește zona de coastă din 
satele San Vito, Lama și Talsano 
mare din Municipiul Taranto. 
Drumurile implicate sunt 
amplasate în zone diferite, 
dens populate, grupate în 
șapte zone de intervenție care 
se întind la diferite altitudini în 
cadrul centrului locuit, cu case 
și clădiri pe ambele părți și 
trotuarele din față.

Intervenția tinde să completeze 
Serviciul Integrat de Apă 
prin crearea unor canale de 
canalizare și/sau canale de apă 
în cele trei sate de coastă San 
Vito, Lama și Talsano mare din 

Municipiul Taranto.

Cele 39 de drumuri vizate de 
intervenția proiectului sunt 
împărțite în 23 vizate de ambele 
servicii, 10 vizate doar de 
trunchiuri de canalizare și 6 de 
trunchiuri de apă. Livrarea finală 
a trunchiurilor de canalizare 
constă în rețeaua de canalizare 
existentă, aflată în funcțiune 
sau încă nefuncțională, situată 
pe principalele drumuri ale 
orașului cu restrângerea în 
consecință a cotei de alunecare 
a puțurilor existente.

OPERE REALIZZATE / LUCRĂRI REALIZATE

AQP S.P.A. – V LOTTO
Taranto (TA) € 4.703.365,70 2020-2022
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Il Centro Culturale Brancusi offrirà 
ai suoi visitatori un’esperienza unica; 
loro conosceranno meglio il lavoro 
del famoso scultore modernista 
romeno, Constantin Brancusi. 
Mentre la parte principale del centro è 
stata costruita di recente all’interrato, 
l’intera esperienza sarà accentuata 
dalla struttura di vetro progettata per 
essere realizzata alla superficie.

Il cubo di vetro avrà un’elevazione di 
12 m e sarà sostenuto da pali di vetro 
dall’altezza uguale e il suo tetto sarà 
sostenuto da travi. All’interno del 
cubo, ci saranno dei pannelli di vetro 
disposti in forma ovoidale.
Detti pannelli saranno tagliati in 
modo tale che all’interno dell’ovoide 
ci sia uno spazio vuoto, che avrà la 

forma della famosa opera di Brancusi 
denominata “Pasare Maiastra”. 

L’ingresso nell’ovoide si realizza da 
sotto. La complessità della struttura 
è aumentata anche dal fatto che la 
stessa dovrebbe sostenere anche 
l’elemento interno di vetro, che ha la 
forma ovoidale. Dall’altra parte, anche 
il cubo di vetro deve essere realizzato 
in modo tale da rispettare vari criteri di 
performance, previsti dal progettista.

Centrul Cultural Brancusi va oferi 
vizitatorilor sai o experienta unica; 
aceștia vor cunoaste mai bine opera 
celebrului sculptor modernist roman 
Constantin Brancusi. În timp ce 
partea principală a centrului a fost 
construită recent la subsol, întreaga 
experiență va fi accentuată de 
structura de sticlă concepută pentru 
a fi realizată la suprafață.

Cubul de sticlă va avea o cotă de 12 m 
și va fi susținut de stâlpi de sticlă de 
înălțime egală iar acoperișul acestuia 
va fi susținut de grinzi. In interiorul 
cubului vor exista panouri de sticla 
dispuse in forma ovoida. Aceste 
panouri vor fi decupate în așa fel încât 
în interiorul ovoidului să existe un 
spațiu gol, care va avea forma celebrei 

lucrări a lui Brâncuși numită “Pasare 
Maiastra”.

Intrarea în ovoid se face de jos. 
Complexitatea structurii este sporită 
și de faptul că aceasta ar trebui să 
susțină și elementul interior de sticlă, 
care are formă ovoidă. Pe de alta 
parte, si cubul de sticla trebuie sa fie 
realizat astfel incat sa indeplineasca 
diverse criterii de performanta, 
stabilite de proiectant.

OPERE REALIZZATE / LUCRĂRI REALIZATE

Craiova (Romania) € 4.530.342,09 2017-2021

ROMANIA – CONSIGLIO 
DISTRETTUALE DI DOLJ
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