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COMPANY PROFILE

DESPRE NOI
Înființată în 2010, Ness Proiect Europe este recunoscută pe piaţa românească de construcţii
pentru calitatea lucrărilor executate şi capacitatea de a livra proiecte complexe în timpul și
bugetele agreate.
Compania a înregistrat o creştere constantă de-a lugul anilor, iar în 2021 a ajuns pe locul 10 în
Top 100 Antreprenori Generali în Construcţii din România.
Dezvoltarea companiei se bazează pe fundamentele puternice ale viziunii pe termen lung de
a se poziționa ca o organizație de inginerie multidisciplinară, capabilă să furnizeze servicii de
inginerie, proiectare, ofertare, achiziții, construire și punere în funcțiune pentru PROIECTE
LA CHEIE.
Astăzi, Ness Proiect Europe are o prezență dinamică în România și se răspândește proactiv
în zonele cu potențial de dezvoltare industrială.
Abordăm fiecare proiect printr-o strânsă colaborare cu clienţii noștri, arhitectii şi
subcontractorii, ca o cale eficientă de a ne atinge obiectivul comun: livrarea cu succes a
fiecărui proiect în parte.
Portofoliul nostru vast în domeniul construcţiilor şi expertiza echipei noastre ne permit să
alocăm fiecărui proiect resursele umane şi materialele cele mai potrivite specificului acestuia.
Arii de competenţă

CE FACEM

Clădiri Logistice, Hale Industriale, Clădiri Birouri
Unități de Producție
Parcuri Fotovoltaice
Rețele Apă-Canalizare, Distribuție Gaz
Îmbunătățiri funciare
Consolidări Clădiri
Drumuri şi Platforme
Servicii de Mentenanță
Servicii de Gospodărie Apă
Construcții Rezidențiale

VIZIUNE
Puternicul nostru simţ etic şi fair-play-ul de care am dat dovadă ca parteneri de afaceri au fost
cruciale în obţinerea renumelui de care ne bucurăm şi cresterea atât de rapidă a businessului
nostru.
Fiecare proiect este dezvoltat pas cu pas, în deplin respect al legilor, normelor şi regulilor în
vigoare. În primul rând, însă, nu ne abatem niciodată de la principiile noastre etice, morale şi
profesionale.
Acestea sunt valorile de bază ale organizaţiei noastre, valori perene în relaţiile de afaceri, cu care
ne mândrim şi pe care le considerăm capitale oricând, în orice circumstanţe.

Experienţă
Graţie cunoştinţelor tehnice ale specialiştilor noştri, a know-how-ului acumulat şi a abilităţii de a
lucra la capacitate maximă a fiecăruia dintre noi, anticipăm corect provocările pe care le vom
întâmpina pe parcursul fiecărui proiect, astfel încât putem să dezvoltăm la timp soluţii
personalizate, care să răspundă eficient cerinţelor clientului, şi să livrăm o lucrare realizată cu
maximă responsabilitate.

Specialişti
Gradul înalt de specializare al echipei noastre ne permite să alocăm fiecarui proiect resursele
umane şi materialele cele mai potrivite specificului lucrării.

Focus pe Client
Analizăm riguros nevoile clienților și comunicăm permanent cu aceştia, pentru a construi şi
menţine nivelul de înțelegere necesar astfel încât să oferim soluțiile cele mai potrivite.

Testimonial client: Alka Trading
Pe parcursul întregii noastre colaborări, Ness Proiect Europe a oferit consultanţă, soluții financiare
de încredere și soluții tehnice viabile pentru fiecare problemă legată de proiectul de construcție.
Au emis rapoarte detaliate despre progresul lucrărilor și au preîntâmpinat cu succes problemele pe
inerente într-un astfel de proiect, datorită prezenței de zi cu zi pe șantier și dăruirii lor.
Recomandăm cu tărie Ness Proiect Europe ca un partener de afaceri de încredere, cu un know-how
puternic în construcția și managementul proiectelor, oricărei companii care caută o echipă dedicată.
Mai 2019

VALORILE NOASTRE
Etica. Actionăm onest şi responsabil.
Clienții noștri se bazează pe noi pentru a acționa în interesul lor. Este o responsabilitate pe care o
luăm în serios, motiv pentru care ne angajăm să respectăm principii clare de integritate și cele
mai înalte standarde în domeniu.

Excelenţa. Ținta noastră este să fim excepţionali.
Scopul nostru este să livrăm cele mai bune soluţii, care să răspundă perfect cerinţelor clientului.

Munca în echipă. Colaborăm pentru a reuşi.
Suntem 200 de oameni, dar o singură echipă. Ne setăm obiective comune și împărtășim
succesele împreună.
Continuăm să creștem împreună cu oamenii pe care îi prețuim și devenim din ce în ce mai
puternici datorită experienței noastre.

Testimonial client – Otter Distribution
Pentru proiectul nostru, aveam nevoie de un partener foarte organizat și orientat către clienți, pentru a ne
îndeplini programul agresiv de proiectare și construcție. Ness Proiect Europe a avut rezultate foarte
bune în ceea ce privește proiectarea, încorporând contribuțiile și ideile noastre și livrând pachetul de
proiectare și cotație la timp. În ceea ce privește construcția, Ness Proiect Europe a demonstrat că poate
gestiona multe sarcini paralele la șantier și a reușit să respecte termenul nostru agresiv de execuție.
În faza de construcție, au fost multe modificări și lucrări suplimentare identificate pentru a fi încorporate
în clădire. Aceste lucrări suplimentare au fost integrate fără probleme în proiect, iar Ness Proiect Europe
a venit cu idei bune de implementare a modificărilor și completărilor, cu un impact minim asupra
cronologiei generale. De asemenea, am fost mulțumiți de cooperarea strânsă a Ness Proiect Europe cu
echipa de management OTTER DISTRIBUTION și de angajamentul lor față de calitate în proiectele
noastre. Am avut inspectorul nostru HSE la șantier în timpul proiectului și cu Ness Proiect Europe a fost
ușor de lucrat și nu am avut accidente sau neconformități pe tot parcursul proiectului.
În general, am considerat că Ness Proiect Europe este un partener valoros în acest proiect, care ne-a
împărtășit angajamentul față de program, calitate, integritate și respect reciproc.
Martie 2004

Investiţii realizate cu grijă faţă de mediu
Grija faţă de mediu este un angajament personal luat de managementul Ness Proiect Europe şi
face parte din direcţia strategică de dezvoltare pe termen lung a companiei.
Astfel, focusul nostru este de a echilibra impactul proiectelor noastre asupra mediului prin acțiuni
şi investiţii atent gândite.
Folosirea celor mai noi tehnologii și echipamente,
împreună cu practicile moderne de management și
realizare a proiectelor, reprezintă una dintre direcţiile
noastre de dezvoltare strategică.
Investiţiile susţinute în achiziţia de maşini şi utilaje
cresc permanent randamentul, acurateţea şi viteza
lucrărilor şi generează economii importante de timp, de
mână de lucru şi, în ultimă instanţă, de resurse
financiare.

Primul trencher din sud-estul Europei - 1150XHD CS / RH:
Scurtarea termenelor de execuţie, cu mai puţine utilaje în şantier
Utilajul de săpat în rocă Tesmec Trencher / Surface Miner este singurul utilaj de acest tip din toată
Europa de Sud-Est și oferă soluții rapide și eficiente pentru excavare în linie, lucrări civile,
amenajarea rețelelor, exploatarea suprafețelor, lucrări de terasament.
Sistemul de ghidare GPS 3D, controlul electronic pentru presiunea de săpare și funcţionare
automată și controlul de la distanţă fac din acest utilaj o soluţie inteligentă pentru lucrări de
anvergură.
De la caz la caz, acest utilaj poate înlocui între 3 şi 7 excavatoare.

Economie de combustibil şi un impact redus asupra mediului –
flotă de camioane alimentate cu combustibil alternativ - CNG
Ȋn februarie 2019, în flota noastră au intrat primele camioane echipate cu motoare alimentate
cu CNG din sectorul construcţiilor din România.
Gazul natural este un combustibil mai curat, iar în urma arderii lui se degajă cu 99% mai puține
particule în suspensie și cu 60% mai puțin dioxid de azot decât încazul unuia alimentat cu
combustibil convențional.
De asemenea, nivelul de zgomot al unui motor alimentat cu CNG este mult mai redus, de până
la 71 dB.

Echipamente performante pentru lucrări în domeniul energiei
alternative: parcuri fotovoltaice şi eoliene şi infrastructura
aferentă
Proiectele care aduc beneficii mediului înconjurător sunt parte din businessul de suflet al
managementului Ness Proiect Europe.
Ȋncă de la înfiinţare, compania noastră s-a implicat în dezvoltarea de soluţii pentru un viitor mai
curat şi s-a implicat în construirea de parcuri ce utilizează energia regenerabilă.
De aceea, conform angajamentului de a construi o lume mai curată, investim constant în
echipamente performante pentru zona de energii alternative: parcuri fotovoltaice şi eoliene, şi
infrastructura aferentă.

Testimonial client - ENEL GREEN POWER
Soluţiile alese au fost argumentate din punct
de vedere tehnic, răspunzând în mod
corespunzător solicitărilor formulate de către
beneficiar prin caietele de sarcini.
Ness Proiect Europe şi-a îndeplinit obligaţiile
prevăzute prin contractele de proiectare şi
lucrări, cu respectarea cerinţelor tehnice şi de
calitate.
Considerând toate acestea, Varokub Energy şi
IMA Engineering Solutions şi, implicit, Enel
Green Power România SRL recomandă firma
Ness Proiect Europe ca fiind un colaborator
serios, care îşi îndeplineşte la un nivel calitativ
bun obligaţiile contractuale.
(Berceni, PH)
Noiembrie 2013

Portofoliu – Industrial
Depozite Logistice
Peste 600.000 m² executaţi, în marea lor majoritate proiecte predate la cheie, în toată ţara.
Ȋncepând cu proiectul şi încheind cu finisajele interioare şi amenajările exterioare, echipele
noastre livrează la cele mai înalte standarde de calitate platforme din beton, zone de trafic
intens, parcări și drumuri de trafic ușor, zone de andocare, piste de biciclete, structuri de orice
tip, închideri perimetrale, acoperişuri, instalaţii sanitare, compartimentări și finisaje interioare,
instalații HVAC, instalaţii electrice interioare, instalaţii detecţie şi avertizare la incendiu, sistem
de stingere incendii (hidranţi interiori şi sprinklere), reţele electrice exterioare și posturi TRAFO,
reţele exterioare de canalizare pluvială, canalizare menajeră, rețea de alimentare cu apă,
rețele exterioare de hidranţi și sprinklere, gospodării incendiu (casă pompe+rezervoare
supraterane de incendiu), bazine de retenţie.
Ness Proiect Europe este autorizată ISU pentru instalarea şi întreţinerea sistemelor de
semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, precum şi instalarea şi întreţinerea
instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor.

BUCH14-21

BUCH14-21

BUW20-21

Testimonial client – CTP

BUW20-21

BUW22-23

În numele CTP Invest Bucharest SRL, dorim să ne
exprimăm aprecierea pentru serviciile excelente pe
care Ness Proiect Europe SRL le oferă în timpul
construcției proiectului BUW 17 – depozit logistic.
Cu o suprafață de construcție de 139439 mp,
construcția depozitului logistic a început în septembrie
2018. Lucrările efectuate constau în pregătirea
șantierului și lucrările la sol, elemente structurale
turnate in situ, acoperiș și placare, ferestre și uși de
intrare, luminatoare industriale, platforme de beton,
instalații interioare (HVAC, sanitare, electrice),
canalizare exterioară, hidranți și rețele de sprinklere,
amenajări și drumuri.
Până în prezent, Ness Proiect Europe SRL a livrat cu
succes 23269 mp, în limitele bugetului și la calitatea
definită și a emis rapoarte detaliate despre derularea
lucrărilor datorită prezentei de zi cu zi în șantier .
În urma lucrărilor efectuate la acest proiect, suntem
bucuroși să recomandăm Ness Proiect Europe SRL
tuturor celor care caută un partener de încredere,
întrucât considerăm că practică standarde înalte în
materie de profesionalism, rapiditate de răspuns și
expertiză.
Mai 2019

BUW22-23

Portofoliu – Industrial
Spaţii producţie şi depozitare materie primă şi produse finite
Peste 400.000 m² de clădiri industriale executaţi la zi - spaţii de producţie, spaţii de birouri, spaţii
de depozitare, proiecte predate la cheie, în toată ţara.
Proiectele au vizat atât proiectarea şi execuţia de la zero a spatiilor, cât şi lucrari de extindere şi
recompartimentare, respectiv de consolidare şi modernizare a unor clădiri deja existente.
Ness Proiect Europe este autorizată ISU pentru instalarea şi întreţinerea sistemelor de
semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, precum şi instalarea şi întreţinerea
instalatiilor de limitare şi stingere a incendiilor.
Fabryo

Greenfiber

Unilever

Greenfiber

Dunapack

Testimonial client – Dunapack
Dunapack Rambox Prodimpex SRL
În perioada octombrie 2018 - decembrie 2019, compania Ness
Proiect Europe a executat pentru Dunapack Rambox Prodimpex
SRL, în calitate de Antreprenor General, obiectivul Construire
corp producție carton ondulat, corp depozitare produse finite,
corp depozitare role hârtie, corp administrativ, zonă depozitare
exterioară acoperită, anexe tehnice, casă poartă, parcări
împreujmuite, totem, steaguri, firme luminoase fațadă, utilități,
branșamente, foraje puțuri, investiție aflată în Bolintin Deal,
județul Giurgiu.
Obiectivele sunt prevăzute cu instalații electrice de medie și
joasă tensiune, instalații detecție incendiu și CCTV, instalație de
ventilație, instalații termice și de climatizare, instalații sanitare.
Totodată, au mai facut obiectul contractului și lucrările de finisaje
(amenajare spații de birouri) și spații verzi exterioare.
Soluțiile alese au fost argumentate din punct de vedere tehnic,
răspunzând în mod corespunzător solicitărilor formulate de
către beneficiar prin contractul de lucrări, cu respectarea
cerințelor tehnice și de calitate.
Considerând toate acestea, Dunapack Rambox Prodimpex SRL
recomandă compania Ness Proiect Europe ca fiind un bun
colaboratorm care își îndeplinește la un nivel calitativ foarte bun
toate obligațiile contractuale.
Februarie 2020

Portofoliu – Industrial
infrastructură şi reţele edilitare
Ȋn cadrul proiectelor la cheie pe care le livrăm, executăm integral infrastructura rutieră,
platformele din beton, zonele de trafic uşor şi intens, parcări și drumurile de trafic ușor, zonele
de andocare, lucrări de amenjare spaţii verzi.
Am realizat, de asemenea, peste 400 km de reţele de conducte şi cabluri, împreună cu anexele
specifice, desfăşurate atât la suprafaţă cât şi în subteran: instalaţii sanitare, compartimentări și
finisaje interioare birouri, instalații HVAC, instalaţii electrice interioare, instalaţii detecţie şi
avertizare la incendiu, sistem de stingere incendii (hidranţi interiori şi sprinklere), reţele electrice
exterioare și posturi TRAFO, reţele exterioare de canalizare pluvială, canalizare menajeră,
rețea de alimentare cu apă, rețea exterioară de hidranţi și sprinklere, gospodărie incendiu (casă
pompe+rezervoare supraterane de incendiu), bazine de retenţie deschise şi îngropate de
diverse capacităţi.
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Portofoliu – Industrial
energie verde
Avantajată din punct de vedere geografic, România beneficiază de un grad ridicat de radiaţie
solară, propice pentru investiţia în parcurile fotovoltaice.
Ness Proiect Europe și-a început investițiile în domeniul energiei regenerabile încă din anul
2013, livrând proiecte la cheie: proiectarea, montarea şi punerea în funcţiune a sistemelor
fotovoltaice instalate atât pe acoperişuri, cât şi la sol.
Cu un impact minim asupra mediului, permiţând în plus producerea de energie cu un cost pe
kWp inferior celui aferent instalaţiilor mici, acest sector rămâne una dintre principalele
preocupări ale companiei noastre.
Până în acest moment, Ness Proiect Europe a livrat la cheie parcuri fotovoltaice
însumând peste 200 MWp.

Proiect fotovoltaic 5MWp
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Bănești

Proiect fotovoltaic 5MWp
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Proiect fotovoltaic 5MWp
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