Someș-Top-Grup

Experiența transpusă și soluții aplicate

8 ani

580 km de drumuri - studii de fezabilitate.
450 km de drumuri - proiectare tehnică detaliată.
174 milioane de euro - valoare de investiție a proiectelor
implementate.

Cine suntem
SOMEȘ-TOP-GRUP este o companie românească fondată în anul 2014, care s-a dezvoltat
treptat, odată cu progresul tehnic și prin implementare de noi servicii.

Activitatea noastră
Scopul SOMEȘ-TOP-GRUP îl constituie furnizarea de servicii de calitate în domeniul proiectării infrastructurii
rutiere. Beneficiem de contribuția și profesionalismul inginerilor noștri, dar și de bogata experiență a companiei
în diverse domenii, fiind capabili să realizăm o gamă complexă de servicii, precum studii de fezabilitate, analize,
proiectare tehnică detaliată, asistență tehnică, consultanță și management de proiect pentru proiecte complexe
în domeniul infrastructurii de transport rutier și a celei de apă-canal.
SOMEȘ-TOP-GRUP are o structură interdisciplinară, fiind capabilă să gestioneze proiecte extrem de complexe,
prin utilizarea în mod integrat a diferitelor abilități ale profesioniștilor săi.
Arii de expertiză: proiectare drumuri, poduri și construcții hidrotehnice, întocmire studii de trafic, studii
economice, studii topografice, protecția mediului, servicii de consultanță și asistență tehnică.

Echipa
În prezent, SOMEȘ-TOP-GRUP are un număr de 14 ingineri și tehnicieni specializați în proiectare
infrastructură rutieră și economie.

Software
Pentru realizarea activităților de proiectare, SOMEȘ-TOP-GRUP folosește propriile echipamente și
licențe de software. Procesul de proiectare este realizat cu ajutorul unor programe de ultimă
generație bazate pe platformele CAD, programe de design și grafică 2D și 3D precum BricsCAD și
AutoCAD. La acestea se adaugă suita de specialitate Advanced Road Design ( A.R.D. ), Civil Software
Design și Civil 3D, Microsoft Office ( Word, Excel, Powerpoint, Project, etc. )

Parteneriate
De-a lungul activității sale, SOMEȘ-TOP-GRUP a derulat cu succes multiple parteneriate, cu companii
de construcţii precum PORR CONSTRUCT, FRASINUL, CML.RO, ÎNDEMANAREA PRODCOM, ELECTROAPARATAJ.

Experiență

studii de fezabilitate
pentru 580 km de drumuri

proiectare tehnică detaliată
pentru 450 km de drumuri în
centrul și nord-vestul țării

Valoarea de investiție a
proiectelor de lucrări
realizate, care sunt deschise
traficului ori sunt
în curs de execuție,
depășește
174 milioane de euro

Implicarea SOMEȘ-TOP-GRUP în infrastructura de transport rutier din România, Regiunea
Nord-Vest
Enumerăm mai jos o parte dintre proiectele majore implementate de companie:
Modernizare DJ 172, KM 10+546 – 23+543, DN 17 (Cociu) – Mocod, KM 23+680 – 34+160 Mocod –
Zagra;
Modernizare DJ 154B, km 10+620 – 15+400, limită județul Mureș – Monor (DJ 154), județul BistrițaNăsăud;
Modernizare DJ 173C, km 3+053-6+023, Bistrița-Budacu de Jos, județul Bistrița- Năsăud;
Modernizare străzi în municipiul Oradea, cartierul Epsicopia Bihorului;
Modernizare străzi, acces auto și parcări în municipiul Oradea;
Pod peste râul Peța în municipiul Oradea.

Modernizare DJ 172, KM 10+546 – 23+543, DN 17 (Cociu) –
Mocod, KM 23+680 – 34+160 Mocod – Zagra

Beneficiar: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud;
Valoarea totală a investiției: 80.421.097,27 Lei;
Lungime: 23,195 km;
Servicii furnizate: Proiect tehnic de detaliu și
asistență tehnică pe durata desfășurării lucrărilor
de execuție;
Partener: FRASINUL, ELECTRO-APARATAJ.

Descriere proiect: Sector de drum județean
finanțat prin POR în cadrul proiectului “Conectare
la rețeaua TEN-T a comunităților rurale ale
județului Bistrița-Năsăud limitrofe DJ172 și DJ
173”.
-Drum județean de clasă tehnică IV cu două benzi
de circulație;
-Amplasament:
teritoriul
administrativ
al
comunelor Șintereag, Nimigea și Zagra;
-Viteza de bază: 60km/h;
-Clasa de importanță “C”normală.

Lucrări executate:
-sistem rutier semirigid cu îmbrăcăminte asfaltică,
strat de bază material granular stabilizat în situ
prin reciclare și fundație balast compactat pe
carosabil și casete;
-șanturi de beton și pământ, canal din beton
carosabil, rigolă de acostament, rigolă carosabilă
în lungul drumului;
-amenajare acces la proprietăți cu podețe
tubulare;
-drumuri laterale cu îmbrăcăminte asfaltică;
-podețe din elemente prefabricate tip P2, reparații
podețe tubulare existente;
-consolidări: fundație adâncită de parapet tip L,
șanț ranfort prefabricat, zid de sprijin din beton
armat executat monolit, apărări de mal din
anrocamente;
-lucrări de siguranță a circulației: marcaje rutiere,
indicatoare rutiere, borne hectometrice, parapet
metalic.

Modernizare DJ 154B, km 10+620 – 15+400, limita județul
Mureș – Monor (DJ 154), județul Bistrița- Năsăud

Beneficiar: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud;
Valoarea totală a investiției: 11.947.971,20 Lei;
Lungime: 4,78 km;
Servicii furnizate: Proiect tehnic de detaliu și
asistență tehnică pe durata desfășurării lucrărilor
de execuție;
Partener: TRANSILVANIA GRAND CONSTRUCT

Descriere proiect: Sector de drum județean
finanțat prin buget propriu.
-Drum județean de clasă tehnică IV cu două benzi
de circulație;
-Amplasament: teritoriul administrativ al comunei
Monor;
-Viteza de bază: 60km/h;
-Clasa de importanță “C” normală.

Lucrări executate:
-sistem rutier nerigid cu îmbrăcăminte asfaltică,
strat de bază piatră spartă și fundație balast
compactat pe carosabil și casete;
-șanțuri de beton cu dren sub fund de șanț, rigolă
carosabilă în lungul drumului;
-amenajare acces la proprietăți cu podețe
tubulare;
-drumuri laterale cu îmbrăcăminte asfaltică;
-podețe tubulare, 2 podețe din structură metalică,
pod pe grinzi L=14 m;
-consolidări: fundație adâncită de parapet tip L,
șanț ranfort prefabricat, zid de sprijin din beton
armat executat monolit;
-lucrări de siguranță a circulației: marcaje rutiere,
indicatoare rutiere, borne hectometrice, parapet
metalic.

Modernizare DJ 173C, Bistrița-Budacu de Jos, județul
Bistrița- Năsăud

Beneficiar: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud;
Valoarea totală a investiției: 8.238.488,50 Lei;
Lungime: 2,961 km;
Servicii furnizate: Proiect tehnic de detaliu și
asistență tehnică pe durata desfășurării lucrărilor
de execuție;
Partener: ÎNDEMANAREA PRODCOM.

Descriere proiect: Sector de drum județean
finanțat prin buget propriu.
-Drum județean de clasă tehnică IV cu două benzi
de circulație;
-Amplasament:
intravilanul
și
extravilanul
localităților Bistrița și Budacu de Jos;
-Viteza de bază: 40 km/h;
-Clasa de importanță “C” normală.

Lucrări executate:
-sistem rutier nerigid cu îmbrăcăminte asfaltică,
strat de bază anrobat bituminos și fundație piatră
spartă împănată și blocaj piatră brută pe carosabil
și casete;
-șanțuri de beton cu dren sub fund de șanț,
dispuse în lungul drumului;
-drumuri laterale cu îmbrăcăminte asfaltică;
-podețe tubulare transversale;
-consolidări: zid de sprijin din beton armat
executat monolit, zid de sprijin din pământ armat,
șanțuri ranforsate;
-lucrări de siguranță a circulației: marcaje rutiere,
indicatoare rutiere, borne hectometrice, parapet
metalic.

Modernizare străzi în Municipiul Oradea, cartierul Epsicopia
Bihorului

Beneficiar: Municipiul Oradea;
Valoarea totală a investiției: 9.860.238,92 Lei;
Lungime: 2,933 km;
Servicii furnizate: Proiect tehnic de detaliu și
asistență tehnică pe durata desfășurării lucrărilor
de execuție;
Partener: SC PORR CONSTRUCT SRL.
Descriere proiect: Străzi finanțate prin buget
propriu.
-străzi de categoria a IV-a, cu una sau două benzi
de circulație;
-Amplasament: intravilanul municipiului Oradea,
cartierul
Episcopiei
(strada
Cântărețului,
Ciucașului, Dealului, Moviliței, Hotarului);
-Viteza de bază: 25 km/h;
-Clasa de importanță “C” normală.

Lucrări proiectate:
-sistem rutier nerigid cu îmbrăcăminte asfaltică,
strat de bază piatră spartă și fundație balast pe
carosabil și casete;
-trotuare cu îmbrăcăminte asfaltică încadrate cu
borduri;
-scurgerea apelor de suprafață din zona drumului
se va face prin rigole de beton și guri de scurgere,
spre canalizarea pluvială până la emisarii existenți;
-amenajare intersecții cu îmbrăcăminte asfaltică;
-spații verzi;
-consolidări: zid de sprijin din beton armat și
fundație adâncită de parapet tip L, executate
monolit;
-lucrări de siguranță a circulației: marcaje rutiere,
indicatoare rutiere, parapet metalic.

Modernizare străzi, acces auto și parcări în municipiul
Oradea

Beneficiar: Municipiul Oradea;
Valoarea totală a investiției: 5.812.335,25 Lei;
Lungime: 0,28 km;
Servicii furnizate: Proiect tehnic de detaliu și
asistență tehnică pe durata desfășurării lucrărilor
de execuție;
Partener: PORR CONSTRUCT.
Descriere proiect: Străzi finanțate prin buget
propriu.
-străzi de categoria a III-a și a IV-a, cu una sau
două benzi de circulație;
-Amplasament: intravilanul municipiului Oradea
(zona Dimitrite Cantemir-Theodor Aman- Ștefan
Luchian, strada Luceafărului, strada Aviatorilor);
-Viteza de bază: 25-50 km/h;
-Clasa de importanță “C” normală.

Lucrări proiectate:
-sistem rutier semirigid cu îmbrăcăminte asfaltică
în două straturi, geocompozit armat cu fibră de
sticlă cu rol antifisură, strat superior de fundație
balast stabilizat cu ciment și strat inferior fundație
balast pe carosabil;
-parcări: 225 de locuri de parcare în zona Dimitrie
Cantemir-Theodor
AmanȘtefan
Luchian,
amenajate cu aceeași structură rutieră ca și
străzile și accesele;
-trotuare cu îmbrăcăminte asfaltică încadrate cu
borduri;
-amenajarea acceselor la proprietăți private;
-scurgerea apelor de suprafață din zona drumului
se va face prin rigole de beton și guri de scurgere,
spre canalizarea pluvială până la emisarii existenți;
-amenajare intersecții cu îmbrăcăminte asfaltică;
-spații verzi;
-piste de biciclete cu îmbrăcăminte asfaltică;
-lucrări de siguranță a circulației: marcaje rutiere,
indicatoare rutiere.

Pod peste râul Peța în Municipiul Oradea

Beneficiar: Municipiul Oradea.
Valoarea totală a investiției: 4.716.562,24 Lei.
Lungime: 109 m din care 16.68 m podul peste râul
Peța;
Servicii furnizate: Proiect tehnic de detaliu și
asistență tehnică pe durata desfășurării lucrărilor
de execuție.
Partener: PORR CONSTRUCT, ELECTRO-APARATAJ.

Descriere proiect: Investiție finanțată prin buget
propriu.
-stradă de categoria a III-a, cu două benzi de
circulație;
-Amplasament: intravilanul municipiului Oradea
(pod peste râul Peța inclusiv legătura între strada
Radu Enescu și strada Trotușului);
-Viteza de bază: 30 km/h;
-Clasa de importanță “C” normală. Podul se
încadrează în categoria 4 a construcțiilor
hidrotehnice, respectiv clasa de importanță IV.

Lucrări proiectate:
-pod peste râul Peța inclusiv legătura între strada
Radu Enescu și strada Trotușului cu o deschidere
L=15,50 m, lățime carosabil 7 m, trotuare pe
ambele părți cu lățimea de 1,50 m și piste de
biciclete 2x1 m;
-suprastructura alcatuită din 12 grinzi, L=13 m;
-racordul cu terasamentele se face prin zid de
sprijin din pământ armat cu fațada din blocheți și
aripi din beton, respectiv plăci de racordare și
sferturi de con;
-pe strada de legatură: sistem rutier suplu cu
îmbrăcăminte asfaltică în două straturi, strat de
bază piatră spartă, strat fundație balast și strat de
formă balast pe carosabil;
-scurgerea apelor de suprafață din zona drumului
se va face prin rigole de beton și guri de scurgere,
spre canalizarea pluvială până la emisarii existenți;
-lucrări de siguranță a circulației: marcaje rutiere,
indicatoare rutiere, parapet metalic.

Strada Maramureșului, nr.151/A, bloc B,
Cluj-Napoca, județul Cluj
Telefon: 0755 285 388
somestopgrup.ro

