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Cine suntem Valorile noastre

Successes of the year Nonperformance of the year
• o companie dinamică de consultanță și inginerie

integrată, capabilă să propună cele mai bune soluții
pentru investitorii publici și privați.

• facem parte din Grupul TPF cu sediul la Bruxelles, 
care activează în domeniul ingineriei în 54 de țări, pe 
5 continente. De la înființarea sa, în 1991, Grupul 
TPF a cunoscut o creștere constantă, evoluând de la 
25 de angajați la 4.300, în 2021, la nivel 
internațional.



TPF în cifre 2021

Successes of the year54 de țări/4 continente

4300 angajați

4704 proiecte

247

Companie multiculturală/
24 limbi diferite

Spaniolă, Franceză, Engleză și Portugheză,
cele mai vorbite limbi în Grupul TPF

M€/2021
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70 % bărbați

30 % femei

Repartizare geografică



Nonperformance of the year

Bunăstarea copiilor
Fundația TPF

Compania redistribuie 5% din câștigurile TPF după
impozitare, către organizații care asigură bunăstarea

copiilor (hrană, educație, securitate). 
Anul 2015 a fost primul an de implementare a 

acestui proces, pe baza rezultatelor din 2014. Au fost
înființate comitete în diferite țări care implică

personalul TPF, iar din anul 2017, Fundația a început
să sprijine financiar unsprezece asociații. 

Carta Etică și Responsabilitatea Socială
Corporativă

TPF este o companie etică care își dezvoltă
activitatea pe însușirea și respectarea de 
către fiecare dintre noi a valorilor pe care le 
împărtășim, a responsabilității dovedite în
deciziile luate și în proiectele în care suntem
implicați. 



Nonperformance of the yearAngajamentul nostru față de Obiective de 
Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite

Grupul își dezvoltă afacerile pe principiul creșterii durabile, 
angajându-se să respecte 14 din cele 17 ODD.

Aceste 14 ODD sunt atinse și implementate în proiectele

numeroaselor noastre filiale. 

Mediul, Economia circulară

Protejarea mediului, economia circulară, reducerea
carbonului, construcții rezistente, dezvoltare durabilă, 

conservarea resurselor naturale, protejarea speciilor sunt 
de asemenea esențiale în activitatea noastră. Ele sunt 

parte integrantă a angajamentelor noastre sociale și
ecologice de a îmbunătăți viața comunităților deservite de 

proiectele noastre.



Nonperformance of the year

Servicii

Grupul TPF oferă toate tipurile de servicii legate de implementarea unui
proiect: studii (studiu de fezabilitate, studiu de proiectare, studiu preliminar

și anteproiect, studiu de detaliu, studiu de execuție...), management de 
proiect, consultanță în afaceri, managementul construcțiilor (EPCM), 

punerea în funcțiune a clădirii, exploatare și întreținere.

Sectoare

Birouri
Locuințe
Sănătate
Educaţie
Spații comerciale
Hoteluri și
infrastructuri
turistice

Cultură - spații
destinate
Infrastructuri sportive
Dezvoltare urbană
Industrie

Mediu
Energie
Diguri și prevenirea
inundațiilor
Tratarea apei, 
alimentarea si
salubrizarea
Irigații

Drumuri și Autostrăzi
Poduri și tuneluri
Căi ferate
Transport urban - Metrou, 
Autobuz, Tramvai
Aeroporturi
Inginerie portuară și
maritimă

CLĂDIRI MEDIU – APĂ - ENERGIE INFRASTRUCTURI DE TRANSPORT



Nonperformance of the year
Portofoliu de servicii

CONSTRUCȚII CIVILE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ TRANSPORTURI RUTIERE, PORTUARE, 
CĂI FERATE, CĂI NAVIGABILE 

▪ Studii de fezabilitate, inclusiv Studii de teren (studii topografice și geotehnice)
▪ Monitorizare factori de mediu (aer, apă, sol si zgomot)
▪ Master Plan și Aplicații de finanțare
▪ Proiecte tehnice și Detalii de execuție și Documentații tehnice pentru obținerea Avizelor și Acordurilor, a Certificatului

de Urbanism ș.a.
▪ Documentații de atribuire pentru servicii, furnizare și lucrări
▪ Asistență tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor de execuție.

TPF INGINERIE 

Sectoare



AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNAȚIONAL DE TRECERE A 
FRONTIEREI DE STAT ROMÂNO-UCRAINENE PENTRU PASAGERI 
ȘI MARFĂ ÎN REGIM DE BAC ÎNTRE LOCALITĂȚILE ISACCEA 
(ROMÂNIA) ȘI ORLIVKA (UCRAINA)

Misiunea TPF

Interpretare studii 

topografice, batimetrice, 

geotehnice; Servicii de 

elaborare a documentaţiilor

tehnico-economice pentru 

SF, CU, DTAC, PT, DE; Servicii 

de asistență tehnică pe 

perioada execuției lucrărilor; 

Actualizare SF.

TPF INGINERIE                                Proiecte recente



BUCUREȘTI-ILFOV MULTIMODAL HUB – BIMH

TPF INGINERIE                                Proiecte recente

Misiunea TPF

Actualizare Studiu de 

Prefezabilitate; Elaborare 

Studiu de Fezabilitate



MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PORTUARE PRIN CREȘTEREA 
ADÂNCIMILOR ȘENALELOR ȘI BAZINELOR ȘI A SIGURANȚEI NAVIGAȚIEI ÎN 

PORTUL CONSTANȚA

Misiunea TPF

Servicii de consultanță 

și supervizare  execuție 

de lucrări

TPF INGINERIE                                Proiecte recente



MODERNIZAREA FRONTULUI DE ACOSTARE DIN DANA 32 
PORT DOCURI GALAȚI

Misiunea TPF

Servicii de supervizare 

pentru proiectarea și 

execuția lucrărilor de 

modernizare.

TPF INGINERIE                                Proiecte recente



PRIMUL SPITAL NAȚIONAL DE COPII PENTRU CANCER, BOLI 
GRAVE ȘI TRAUMĂ

Misiunea TPF

Management de 

proiect și Supervizare 

lucrări de execuție

TPF INGINERIE                                Proiecte recente



TPF INGINERIE 

Stagii de practică     Internship    Angajare 
Ești interesat să faci parte dintr-un 
proiect ghidat de experții din 
industrie?
• Aplică pentru o experiență de lucru completă, care te va ghida să

devii profesionistul la care aspiri!

• Dacă vrei să vezi cum arată în practică ce înveți în facultate, îți
propunem unul dintre departamentele și domeniile noastre de 
expertiză, unde te vei familiariza și participa efectiv la elaborarea
proiectelor noastre:

▪ Infrastructură de apă și apă uzată
▪ Transporturi Rutiere, Portuare, Căi Ferate, Căi Navigabile
▪ Construcții Civile

Vei avea parte de primele tale provocări profesionale, de mentorat și
training, alături de colegii noștri pasionați de ceea ce fac, într-un mediu
de lucru multinațional!

• Internship plătit în cadrul companiei!
• Ai posibilitatea de a te angaja ulterior în cadrul companiei dacă ți-a 

plăcut experiența cu colegii noștri!

Pentru înscrieri, te rugăm să trimiți CV-ul la e-mail:

office@tpf.ro 

Subiect: Stagiu de practică 2022-2023
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Contact

e-mail:
office@tpf.ro 

Bd. Al. I. Cuza nr. 44, 
et. 4, ap. 10B, Sector 1,
011056,  Bucuresti, Romania 

www.tpf.eu
www.tpf.ro

http://www.tpf.eu/
http://www.tpf.ro/

