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PROGETTARE,
COSTRUIRE,
CRESCERE,
AL FIANCO DI
CHI CONDIVIDE
IL PROGRESSO.
PROIECTARE,
CONSTRUCȚIE,
CREȘTERE,
LÂNGĂ CINE
ÎMPĂRTĂȘEȘTE
PROGRESUL.
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UNA STORIA
DI SUCCESSI
O ISTORIE DE SUCCESE
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L’Impresa nasce nel 1973 con Vito Manelli e
consegue con successo molteplici esperienze di
cantiere, affermandosi nel tempo nella gestione
complessiva delle commesse in ambito edilizio.
Partendo da queste solide radici, Onofrio (Sergio)
Manelli dà seguito all’attività paterna ed amplia
l’Azienda verso più ampi orizzonti imprenditoriali,
grazie all’adozione sia di innovazioni tecnologiche
che all’impiego di personale qualificato. Oggi
la Società, divenuta nel 2008 “Manelli Impresa
s.r.l.”, è leader nel settore delle costruzioni
civili ed industriali. Grazie ai requisiti tecnico organizzativi ed economico - finanziari che la
caratterizzano, oltre alla rilevante esperienza
acquisita in tutto il territorio italiano, l’impresa si
colloca nel ristretto ambito dei General Contractor
abilitati a concorrere in appalti a livello nazionale e
internazionale.

Compania ia naștere în anul 1973 cu Vito Manelli
și dobândește cu succes multiple experiențe de
șantier, afirmându-se în timp în administrarea
totală a lucrărilor în domeniul construcțiilor.
Plecând de la aceste rădăcini solide, Onofrio
(Sergio) Manelli continuă activitatea tatălui și
extinde Societatea către orizonturi antreprenoriale
mai largi, datorită atât adoptării inovațiilor
tehnologice, cât și angajării unui personal calificat.
Astăzi Societatea, devenită în 2008 ”Manelli
Impresa Srl” este lider în sectorul construcțiilor
civile și industriale. Datorită criteriilor tehnice organizatorice - economice - financiare care o
caracterizează, pe lângă experiența remarcabilă
dobândită pe tot teritoriul italian, societatea se
situează în cadrul restrâns de General Contractors
autorizați să participe la licitații la nivel național și
internațional.

IL GRUPPO MANELLI
GRUPUL MANELLI
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dell’impresa
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della nuova
sede legale
Realizarea noului
sediu legal

Variazione del
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Vivia Bari s.r.l
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Bari s.r.l.

1997
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“GESTIRE LA COMPLESSITÀ,
EVOLVERSI IN NOME DELLA CREATIVITÀ,
FOCALIZZARE GLI OBIETTIVI E
RAFFORZARE LA FIDUCIA NELLA
CAPACITÀ DI RAGGIUNGERLI.”
”GESTIONAREA COMPLEXITĂȚII, EVOLUȚIE ÎN NUMELE CREATIVITĂȚII, INOVAȚIE, ÎNCREDERE,
DEZVOLTARE ȘI EXCELENȚĂ: CĂILE PENTRU ATINGEREA MARILOR OBIECTIVE.
FOCALIZAREA OBIECTIVELOR ȘI SPORIREA ÎNCREDERII ÎN CAPACITATEA DE A LE ATINGE.”
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MISSIONE
MISIUNE

VISIONE
VIZIUNE

VALORI
VALORI

INNOVAZIONE, FIDUCIA, SVILUPPO ED ECCELLENZA:
LE STRADE PER RAGGIUNGERE GRANDI OBIETTIVI.

INOVAȚIE, ÎNCREDERE, DEZVOLTARE ȘI EXCELENȚĂ:
CĂILE DE ATINGERE A MARILOR OBIECTIVE.

L’arte della motivazione si basa sulla capacità di formulare
strategie chiare, di garantire il flusso delle informazioni e
di rendere più partecipi i dipendenti nelle sfide decisive.
Sicurezza, affidabilità e crescita tecnologica, sono i nostri
strumenti per soddisfare le richieste dei clienti e garantire
loro i migliori risultati.

Arta motivației se bazează pe capacitatea de a formula strategii
clare, de a garanta fluxul informațiilor și de a-i face pe angajați
să fie mai implicați în provocările decisive. Siguranță, fiabilitate și
creștere tehnologică, sunt instrumentele noastre pentru a satisface
solicitările clienților și pentru a garanta acestora cele mai bune
rezultate.

CRESCITA, OTTIMIZZAZIONE E PROFESSIONALITÀ:
3 PAROLE CHIAVE PER UNA IMPRESA PROIETTATA VERSO
IL FUTURO.

CREȘTERE, OPTIMIZARE ȘI PROFESIONALISM:
3 CUVINTE CHEIE PENTRU O SOCIETATE PROIECTATĂ CĂTRE
VIITOR.

Gestire la complessità, evolversi in nome della creatività,
focalizzare gli obiettivi e rafforzare la fiducia nella capacità
di raggiungerli. La Manelli Impresa S.r.l. si basa su una
economia aziendale equilibrata, su rapporti di correttezza
e fiducia nei confronti dei clienti e sulla valorizzazione del
lavoro e dei risultati raggiunti dai suoi dipendenti.

Gestionarea complexității, evoluarea în numele creativității,
focalizarea obiectivelor și întărirea încrederii în capacitatea de
a le atinge. Manelli Impresa S.r.l. se bazează pe o economie
antreprenorială echilibrată, pe raporturi de corectitudine și
încredere față de clienți și pe valorificarea muncii și a rezultatelor
obținute de angajații săi.

RISPETTO DELLE PERSONE E RESPONSABILITÀ SOCIALE
D’IMPRESA: I NOSTRI VALORI FONDAMENTALI.

RESPECTUL PENTRU PERSOANE ȘI RESPONSABILITATEA
SOCIALĂ A COMPANIEI: VALORILE NOASTRE FUNDAMENTALE.

La Manelli Impresa s.r.l. crede nelle persone e nel loro
ruolo all’interno della propria struttura organizzativa e si
fonda sul rispetto etico e morale di chi, ogni giorno, lavora
e collabora con l’azienda, motivando lo spirito di squadra
e un costante miglioramento individuale. L’Impresa è
dotata di un sistema di gestione integrato, sottoposto ad
approfonditi audit periodici e certificato negli ambiti della
qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilità
sociale d’impresa.

Manelli Impresa S.r.l. crede în persoane și în rolul acestora
în cadrul propriei structuri organizatorice și se fondează pe
respectul etic și moral față de persoanele care, zi de zi, lucrează
și colaborează cu societatea, motivând spiritul de echipă și o
îmbunătățire individuală constantă. Societatea deține un sistem de
administrare integrat, supus unor audituri aprofundate periodice,
și certificat în materie de calitate, de mediu, de siguranta si de
responsabilitate sociala a companiei.

manelli.eu
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LE NOSTRE SEDI
SEDIILE NOASTRE

Sede Legale
Head Office
Monopoli (BA)

Sede Operativa Estera
Foreign Operational Office
Bucarest

Sede Operativa
Operational Office
Bologna
Acireale (CT)

Uffici di Cantiere
Building Site Offices
Montalto Uffugo (CS)
Bardonecchia (TO)

ROMANIA
La Sede centrale della Manelli Impresa S.r.l., inaugurata
nel 2018 a Monopoli in provincia di Bari, raccoglie il centro
nevralgico e direzionale Aziendale ed è interessata dai
lavori di ampliamento al fine di garantire gli spazi necessari
alla costante crescita in atto, grazie alle nuove acquisizioni
di nuovi appalti e nuove aree di influenza.
Il nuovo edificio affianca l’altra Sede situata a Bucarest,
dove è presente la filiale estera in Romania.

ITALIA
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BUCAREST

MONOPOLI (BA)

MONOPOLI (BA)

Sediul central al Manelli Impresa S.r.l., inaugurat în
anul 2018 la Monopoli, în provincia Bari, cuprinde
centrul de comandă și de conducere a societății și
beneficiază de lucrări de extindere pentru a garanta
spațiile necesare creșterii constante existente, datorită
obținerii unor noi contracte atribuite și unor noi zone de
influență.
Noua clădire sprijină celălalt sediu, situat la București,
unde este prezentă filiala externă, situată în România.

“PAZIENZA,
PERSEVERANZA
E DURO LAVORO
SONO LA CHIAVE
DEL NOSTRO
SUCCESSO“
”RĂBDAREA,
PERSEVERENȚA ȘI MUNCA ASIDUĂ
SUNT CHEIA SUCCESULUI NOSTRU”
ONOFRIO (SERGIO) MANELLI
CEO & Founder

Onofrio (Sergio) Manelli nasce a Monopoli
nel 1974 e si diploma come perito
industriale. Frequenta numerosi corsi
di formazione e specializzazione sia in
campo edile che impiantistico. Partendo
dalla solida tradizione imprenditoriale
dell’azienda paterna, fonda a suo nome
e con un solo passaggio generazionale
prima un’impresa individuale nel 1997 e
poi l’attuale società di Costruzioni Generali
nel 2008. Si occupa in prima persona
della definizione delle politiche aziendali,
finanziarie e degli investimenti. Si dedica
alla definizione delle politiche relative allo
sviluppo organizzativo e alla valorizzazione
del capitale umano, impegnandosi sia
nella gestione delle strategie di sviluppo
commerciale che nella programmazione,
pianificazione e controllo dei processi
produttivi. Si è occupato della direzione
tecnica di numerosissime commesse,
sia pubbliche che private, lungo un arco
temporale di più di vent’anni. Persegue
costantemente l’approfondimento della sua
formazione imprenditoriale, partecipando
ad eventi di training specialistico promossi
da associazioni di categoria e attraverso
l’approfondimento di nuove realtà
imprenditoriali di alto profilo.
manelli.eu

Onofrio (Sergio) Manelli se naște la
Monopoli în anul 1974 și a obținut diploma
de examinator industrial. Frecventează
numeroase cursuri de formare și
specializare atât în sectorul industrial, cât și
în cel al instalațiilor. Plecând de la o tradiție
antreprenorială solidă, de la societatea
paternă, fondează în nume propriu la doar
o generație diferență, mai întâi o societate
individuală în anul 1997, iar mai apoi
actuala societate de Construcții Generale
în anul 2008. Se ocupă mai întâi în primă
persoană de definirea politicilor societății,
financiare și de investiții. Se dedică
definirii politicilor cu privire la dezvoltarea
organizațională și la valorificarea capitalului
uman, angajându-se atât în gestionarea
strategiilor de dezvoltare comercială, cât
și în programarea, planificarea și controlul
proceselor productive. S-a ocupat de
conducerea tehnică a numeroase lucrări,
atât publice cât și private, pe o perioadă
de timp de mai bine de douăzeci de
ani. Continuă constant aprofundarea
formării sale antreprenoriale, participând
la evenimente de training specializat
promovate de asociații din categorie și prin
intermediul aprofundării noilor realități
antreprenoriale de profil înalt.
7

ONOFRIO (SERGIO)
MANELLI

GIANFRANCO
DONISI

Fondatore, Socio
di maggioranza e
Amministrazione Delegato
Fondator, Asociat majoritar
și Administrator Delegat

Consigliere Delegato,
Amministratore Vivia,
Datore di Lavoro di Sede
Consilier Delegat,
Administrator Vivia,
Angajator la Sediu

ROBERTO
GRIMALDI

PASQUALE
PELLEGRINI

ORAZIO
PRIVITERA

Direttore di
Produzione
Director de
Producție

MARIO
TORIELLO

Responsabile
di Commessa
Responsabilul
Lucrării

ANTONIO
TORIELLO

RUGGERO GIUSEPPE
CASTRIGNANÒ

LUCIANO
MARMAI

TOMMASO
LUCIBELLI

SANTA
MONACO

GIUSEPPE
CARELLA

GENNARO
ARCIULI

GIUSEPPE
COLAFELICE

FLAVIA
MANELLI

LINDA
COLETTA

ELIO
GIANNUZZI

TIZIANA
COMES

CLAUDIA
GAVA

LOREDANA
TATEO

Responsabile
di Commessa
Responsabilul
Lucrării

Amministratore Coman,
Acquisti ed approvvigionamenti
Administrator Coman,
Achiziții și aprovizionări

Amministratore Aicom,
Responsabile Amministrazione
Administrator Aicom,
Responsabil Administrație
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Responsabile
di Commessa
Responsabilul
Lucrării

Direzione
Amministrazione
Responsabil
Administrativ Licitații

Responsabile Personale
e Risorse Umane
Responsabil Personal
și Resurseumane

Consigliere Delegato,
Direttore Tecnico Infrastrutture,
Datore di Lavoro Cantieri
Consilier Delegat, Director
Tehnic Infrastructuri,
Angajator Șantiere

Direttore
Tecnico
Responsabile
di Commessa
Director Tehnic
Responsabilul
Lucrării

Assistente Direzione
Tecnica
Asistent Direcțiune
Tehnică

Socio
Tesoreria e Servizi
Finanziari
Partener
Trezorerie și Servicii
Financiare

Organizzazione Qualità,
Ambiente e Sicurezza Immagine aziendale
Organizare Calitate/
Mediu și Siguranță Imagine Societate

Direttore Commerciale,
Responsabile Gare e Contratti
Director Comercial, Responsabil
Licitații și Contracte

Direttore Generale
Romania
Director General
România

Responsabile dei Servizi
per la Produzione
Director Servicii
de Producție

Responsabile
Amministrativa Gare
Responsabil
Administrativ Licitații

Responsabile
Frontoffice
Manager de Birou
si Departament

ORGANICO E COMPETENZE

500

STRUCTURĂ ȘI COMPETENȚE

350

5

DIRETTORI TECNICI SOA
DIRECTORI TEHNICI SOA

123

IMPIEGATI E TECNICI
FUNCȚIONARI ȘI TEHNICIENI

132

MAESTRANZE
MAIȘTRI

manelli.eu

STIMATO / VALUED

LUCRĂTORI PE ȘANTIERE: (în număr de 132):
• Șefi de echipe;
• Tâmplari;
• Lucrători construcții.

35

51

61
43

2022

MAESTRANZE (N. 132):
• Capi squadra;
• Carpentieri;
• Operai edili.

114

2021

FUNCȚIONARI
ȘI TEHNICIENI (în număr de 123):
• Ingineri;
• Arhitecți;
• Funcționari și tehnicieni cu studii superioare;
• Topografi;
• Contabili.

2020

IMPIEGATI
E TECNICI (N. 123):
• Ingegneri;
• Architetti;
• Impiegati e tecnici laureati;
• Geometri;
• Ragionieri.

177

2019

DIRECTORI TEHNICI SOA (în număr de 5):
• Ing. Pasquale Pellegrini
• Ing. Antonio Toriello
• Arch. Oscar C. D’Auria Miano
• Ing. Giuseppe Lisco (AICOM)
• Ing. Gennaro Arciuli (COMAN)

2018

DIRETTORI TECNICI SOA (N. 5):
• Ing. Pasquale Pellegrini
• Ing. Antonio Toriello
• Arch. Oscar C. D’Auria Miano
• Ing. Giuseppe Lisco (AICOM)
• Ing. Gennaro Arciuli (COMAN)

2017

FONDATOR & ADMINISTRATOR:
• P.I. Onofrio (Sergio) Manelli

2016

FONDATORE & CEO:
• P.I. Onofrio (Sergio) Manelli

260

2015

Societatea dispune de un personal alcătuit din
aproximativ 260 unități, la cele două sedii din
Italia și România, toate fiind figuri experte și cu
competențe tehnice specifice.

2014

L’azienda dispone di un organico composto
da circa 260 unità, tra le due sedi in Italia
e Romania, tutte figure esperte e con
competenze tecniche specifiche.

NUMERO IMPIEGATI
NUMĂR LUCRĂTORI
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AD

CONSILIER

CONSILIER

CDA

ADVISOR FINANȚE/
PLANIFICARE
ȘI CONTROL

BUROUL
JURIDIC

CONSILIER
PROGRAMARE
ȘI CONTROL

AGENȚI ȘI
PROCURATORI ITALIA

AGENȚI ȘI
PROCURATORI EXTERN

CONSILIER
JURIDIC

CONSILIER

ORGANISMUL DE
SUPRAVEGHERE

CONDUCEREA TEHNICĂ
A SOCIETĂȚII

ÎNCHIDERE POZIȚII
CONTRACTUALE NON
OPERATIVE

DIRECTOR SERVIVII
DE PRODUCȚIE

COUNTRY MANAGER
ROMÂNIA

DIRECȚIA
ADMINISTRAȚIE
ȘI CONTROL

DIRECȚIE
RESURSE UMANE

LICITAȚII ȘI
CONTRACTE ROMÂNIA

ADMINISTRAȚIE

RESURSE
UMANE

LICITAȚII ȘI
CONTRACTE ITALIA

BIROUL TEHNIC
LICITAȚII

RESPONSABIL
DE FUNCȚIE

RESPONSABIL
DE FUNCȚIE

RESPONSABIL
DE FUNCȚIE

RESPONSABIL
DE FUNCȚIE

RESPONSABIL
DE FUNCȚIE

CONSILIER
FISCAL

RECEPȚIE
FACTURI SDI

CONSILIER
MUNCĂ

OPERATOR
DE FUNCȚIE

OPERATOR
DE FUNCȚIE

ACHIZIȚII ȘI
APROVIZIONĂRI

ORGANIZARE CALITATE/
MEDIU ȘI SIGURANȚĂ

SOCIAL PERFORMANCE
TEAM - RDIR

LOGISTICĂ

SERVICIUL
INFORMATIC INTERN

SECRETARIAT

CONSILIER
MUNCĂ

OPERATOR
DE FUNCȚIE

MEDIC
COORDONATOR

COLABORATORI
TEHNICI

RESPONSABIL
DE FUNCȚIE

CONSILIER
S.G.I.

SOCIAL PERFORMANCE
TEAM - RGRS

RESPONSABIL
DE FUNCȚIE

OPERATOR
DE FUNCȚIE

RESPONSABIL
DE FUNCȚIE

CONSILIER
JURIDIC

CONSILIER
FISCAL

CONSILIER
JURIDIC

PROIECTANȚI
ȘI CONSILIERI

CONSILIER
GDPR

SOCIAL PERFORMANCE
TEAM - RLS

OPERATOR
DE FUNCȚIE

ADMINISTRATORUL
SISTEMULUI

OPERATOR
DE FUNCȚIE

CONDUCERE TEHNICĂ
ȘI COMERCIALĂ

SOCIAL MEDIA
MANAGER
CORPORATE IMAGE
CONSILIER

ASISTENȚĂ
INFORMATICĂ
ADMINISTRARE
DOMENIU MANELLI
SECURITATE
RSPP

PRODUCȚIE

CONSILIER

LA NIVEL DE
CONSORTIU N.2:
RESPONSABIL LUCRĂRI

CONSILIER
CONTRACTE PUBLICE

DIRECTOR
DE ȘANTIER

CONSILIER JURIDIC

LA NIVEL DE
CONSORTIU N.1:

TASISTENT
DIRECȚIUNE TEHNICĂ

RESPONSABIL LUCRĂRI

ȘEF DE ȘANTIER C.N.T.

ȘEF DE ȘANTIER C.N.T.

CONTABIL

ACHIZIȚII ON-SITE

DIRECTOR
FINANCIAR

ACHIZIȚII ON-SITE

CTE

CTE
COMPLIANCE
S.G.I. PE ȘANTIER

ASISTENT
DE ȘANTIER

ȘEF DE ȘANTIER
C.N.T.
ȘEFI DE ECHIPĂ
ȘI MUNCITORI
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CONTABILITATE
LUCRĂRI

SECRETARIAT
ȘANTIER

“METTERSI INSIEME
È UN INIZIO,
RIMANERE INSIEME
È UN PROGRESSO,
LAVORARE INSIEME
È UN SUCCESSO.”

”SĂ TE UNEȘTI ESTE UN ÎNCEPUT, SĂ RĂMÂI
ÎMPREUNĂ ESTE UN PROGRES, SĂ LUCREZI ÎMPREUNĂ
ESTE UN SUCCES”.
HENRY FORD
manelli.eu
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STRATEGIE DI SVILUPPO
STRATEGII DE DEZVOLTARE
L’impresa ha acquisito la “capacità di governare la complessità” del processo edilizio e si
propone come general contractor unendo eccellenti capacità esecutive alla gestione ed al
coordinamento del processo edilizio, dalla progettazione alla realizzazione.
La strategia di sviluppo sta premiando l’impresa, assicurandole importantissimi appalti
infrastrutturali ed occasioni di edificazione di edifici pubblici e privati di assoluto prestigio.
Manelli Impresa srl ha recentemente acquisito queste notevolissime commesse:

Societatea a dobândit ”capacitatea de guvernare a complexității” procesului de construcții
și se recomandă drept general contractor îmbinând capacități executive excelente cu
administrarea și coordonarea procesului de construcții, de la proiectare la realizare.
Strategia de dezvoltare premiază societatea, asigurând contracte de infrastructură
importante și ocazii de construcție clădiri publice și private de mare prestigiu. Manelli
Impresa srl a obținut de curând aceste lucrări importante:

• 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 contribuiscano alla tutela della salute, con il minimo
impiego delle materie non rinnovabili e l’uso di materiali ecocompatibili.

• Regiunea Emilia Romagna – Les travaux pour la réalisation de l’infrastructure
d’innovation, de recherche et de transfert technologique appelée “Tecnopolo”
définissent une intervention complètement intégrée avec le contexte au niveau
architectural et technico-fonctionnel, recherchant la qualité et la valeur esthétique des
différents éléments. Les solutions architecturales visent à la réalisation d’un projet de
qualité tant en ce qui concerne l’uniformité qu’au niveau d’utilisation de matériaux, de
solutions et de méthodes de construction qui contribuent à la protection de la santé,
avec un minimum d’utilisation de matériel non renouvelable et l’utilisation de matériaux
respectueux de l’environnement.

• Vivia – 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.
• Commissario straordinario del Governo presso la Liguria, 2° lotto dei lavori relativi
alla realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno – L’intervento che
si sviluppa integralmente nel territorio urbano del Comune di Genova, comprende
nello specifico il complesso delle opere di presa e sistemazione dell’alveo del Bisagno,
la Galleria Scolmatrice avente uno sviluppo complessivo di circa 6500 mt da scavarsi
con sistema meccanizzato (TBM) e gli interventi connessi allo sbocco a mare presso
la spiaggia di San Giuliano, con il completamento del manufatto di convergenza della
Galleria Bisagno sulla Galleria Scolmatrice del Torrente Fereggiano (Lotto 1), i cui lavori
sono in corso di completamento.
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• Vivia – Vivia Bari Srl definește cu precizie și claritate obiectivele de timp și de investiție
în mod funcțional cu caracteristicile contextului în care operează, ocupându-se
de toate fazele procesului de construcție, de la proiectare la realizare. Adoptând o
strategie dedicată studiului scenariilor urbane și al contextelor pieței rezidențiale, oferă
o valoare adăugată sectorului imobiliar. Complexul Rezidențial Vivia, o reședință având
dimensiunile și spiritul contemporan, orientată spre a garanta maximul de confort
locuitorilor, cu clasa energetică A4 ia naștere în orașul Bari.
• Comisarul extraordinar al Guvernului în Liguria, lotul al 2-lea al lucrărilor aferente
realizării galeriei de colmatare torrente Bisagno - Intervenția care se dezvoltă integral
pe teritoriul urban al Localității Genova, cuprinde mai exact ansamblul de lucrări de
preluare și amenajare a albiei Bisagno, Galeria de Colmatare având o dezvoltare totală
de aproximativ 6500 mt de excavat cu sistem mecanizat (TBM) și intervențiile conexe
vărsării în mare la plaja San Giuliano, cu realizarea convergenței Galeriei Bisagno în
Galeria de Colmatare Torrente Fereggiano (Lotul 1), ale cărei lucrări sunt în curs de
realizare.

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Progettazione ed esecuzione “Tecnopolo di Bologna - Lotto A (FASE 1)”
Proiectare și execuție “Tecnopolo di Bologna - Lotul A (FAZA 1)”

VIVIA BARI S.R.L.
Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, ampliamento
e cambio di destinazione d’uso di un insediamento industriale sito in via
Giulio Petroni, 134/B in Bari
Restaurare clădire cu demolare și reconstrucție, extindere și schimbarea destinației de utilizare a unui stabiliment industrial situat pe
strada Giulio Petroni 134/B în Bari

Importo lavori / Valoare lucrări
€ 13.000.000,00
Termine / Finalizare
2021

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 de colmatare
torrente Bisagno.

Importo lavori / Valoare lucrări
€ 49.738.907,18
Termine / Finalizare
2022

Importo lavori (quota Manelli)
/ Total Amount: (cotă Manelli)
€ 54.298.410,71
Termine / DDeadline
2023
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SETTORI D’INTERVENTO
SECTOARE DE INTERVENȚIE

ER.GO - Bologna
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IMC BOLOGNA CENTRALE - Bologna

ITALFERR - Montalto Uffugo (CS)

GTT - Venaria Reale (TO)

Comune di Milano

INFRASTRUTTURE
• OG3 - OG4 - OG5 - OG7
INFRASTRUCTURI

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

OPERE FLUVIALI E
DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
• OG8
LUCRĂRI FLUVIALE ȘI DE
AMENAJARE HIDROLOGICĂ
Tra i settori di competenza dell’azienda si inseriscono
costruzione, manutenzione e ristrutturazione di opere
relative a corsi d’acqua e per la difesa del territorio,
comprese realizzazioni complementari e impianti
integrativi.
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.

OPERE CIVILI
• OG1 - OG11
LUCRĂRI CIVILE

Tra le Realizzazioni Civili, Manelli Impresa srl annovera
strutture sanitarie, edifici pubblici, edilizia scolastica,
terziario, centri direzionali, strutture alberghiere, etc.
Printre Realizările civile, Manelli Impresa srl include
facilități de sănătate, clădiri publice, clădiri școlare,
sectorul terțiar, centre de management,
facilități hoteliere etc.

ACQUEDOTTI, GASDOTTI,
OLEODOTTI, OPERE
DI IRRIGAZIONE • OG6
APEDUCTE, CONDUCTE DE ULEI
ȘI LUCRĂRI DE IRIGAȚII
In questo settore rientrano opere a rete per fornire ai
punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, comprese
realizzazioni complementari e impianti integrativi.
Acest sector include lucrări în rețea pentru furnizarea
punctelor de utilizare cu fluide aerodinamice sau lichide,
inclusiv lucrări complementare și sisteme suplimentare.

RESTAURI E
RISTRUTTURAZIONI GENERALI
• OG2
RESTAURĂRI ȘI RESTRUCTURĂRI
GENERALE
L’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.
Compania se ocupă cu restaurarea clădirilor supuse
protecției în sectorul public și privat și cu recuperarea
clădirilor istorice și valoroase pentru utilizarea
inovatoare perfect integrată.

PROGETTAZIONE • P
PROIECTARE

Tutti i processi della filiera edilizia sono indispensabili
per portare a termine al meglio ogni realizzazione.
La Manelli Impresa srl coniuga quindi eccellenti
capacità esecutive con la gestione e il coordinamento
dell’intero processo edilizio a partire da un’attentissima
progettazione.
Toate procesele din lanțul de aprovizionare al clădirilor
sunt indispensabile pentru a finaliza fiecare proiect în
cel mai bun mod posibil. Prin urmare, Manelli Impresa
srl combină excelente competențe executive cu
managementul și coordonarea întregului proces de
construcție, pornind de la o planificare foarte atentă.

manelli.eu
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VALORE DELLA PRODUZIONE

100,0
mln

VALOAREA PRODUCȚIEI

8,5
mln
2014-2016
average

12,5
mln
2017

26,0
mln
2018

45,0
mln

130,0
mln

50,0
mln

2019

2020

2021

estimate

2022
estimate

Per il 2021 si prevede un valore della produzione di circa € 100 MLN grazie anche all’order backlog delle commesse acquisite di recente.
Pentru anul 2021 se prevede o valoare a producției de aproximativ € 100 MLN lucru care se datorează și order backlog-ului contractelor recent
obținute.
• REGIONE EMILIA ROMAGNA – progettazione
esecutiva e realizzazione del lotto A (fase 1) del
Tecnopolo di Bologna (recupero dell’ex manifattura
tabacchi) – importo totale dei lavori € 50.382.857,88;
• VIVIA BARI S.R.L. – ristrutturazione edilizia con
demolizione e ricostruzione, ampliamento e cambio di
destinazione d’uso di un insediamento industriale sito
in via Giulio Petroni, 134/B in Bari – importo totale dei
lavori € 13.000.000,00;
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• 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 – importo totale dei
lavori € 37.074.587,62;
• CCIAA VENEZIA-ROVIGO – nuova sede della CCIAA
e stazione sperimentale del vetro Venezia-Mestre –
importo totale dei lavori € 9.249.552,96;

• COMUNE DI IMPERIA – lavori di conversione in
pista ciclopedonale di tratta ferroviaria dismessa e
riqualificazione ambito di intervento – importo totale
dei lavori € 13.747.394,56;
• PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – ampliamento e
ristrutturazione del Liceo Maffei – importo totale dei
lavori € 16.760.395,89;
• COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PRESSO LA LIGURIA – 2° lotto dei lavori relativi alla
realizzazione della galleria scolmatrice del torrente
Bisagno – importo totale dei lavori € 54.298.410,71.

PORTFOLIO COMMESSE
PORTOFOLIU COMENZI

40
mln
2014-2016

80
mln
2017

• REGIUNEA EMILIA ROMAGNA – proiectarea
executivă și realizarea lotului A (faza 1) Tecnopolo din
Bologna (recuperarea ex fabricii de tutun) - valoarea
totală a lucrărilor € 50.382.857,88;
• VIVIA BARI S.R.L. – “Vivia Bari” – restaurare clădire
cu demolare și reconstrucție, extindere și schimbarea
destinației de utilizare a unui stabiliment industrial
situat pe strada Giulio Petroni 134/B în Bari - valoarea
totală a lucrărilor € 13.000.000,00;

180
mln

2018

350
mln

2019

650
mln

2020

• COCIV – realizarea lucrărilor civile de linie și relativele
lucrări corelate, în cadrul lucrărilor de realizare
a tronsonului AV / AC “Terzo Valico dei Giovi” –
lotul Pozzolo Tortona – valoarea totală a lucrărilor
€ 37.074.587,62;
• CCIAA VENEZIA-ROVIGO – noul sediu al CCIAA și
instalația experimentală a sticlei Veneția - Mestre valoarea totală a lucrărilor € 9.249.552,96;

manelli.eu

1,5
mld

2021
estimate

2022
estimate

• PRIMĂRIA IMPERIA – lucrări de transformare în
pistă pentru cicliști și pietoni a sectorului feroviar
dezafectat și recalificarea zonei de intervenție –
valoarea totală a lucrărilor € 13.747.394,56;
• PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – extinerea și
restructurarea liceului maffei din Riva del Garda (TN)
– valoarea totală a lucrărilor € 16.760.395,89;
• COMISARUL EXTRAORDINAR AL GUVERNULUI LA
LIGURIA – lotul al 2-lea al lucrărilor aferente realizării
galeriei scolmatrice del torrente Bisagno – valoarea
totală a lucrărilor € 54.298.410,71.
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COLLABORAZIONI STRATEGICHE
COLABORĂRI STRATEGICE
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Manelli Impresa srl ha intessuto una consolidata rete di
collaborazioni, con l’obiettivo di ampliare il proprio know-how
strategico e realizzare nuovi legami di sistema.

Manelli Impresa srl a dezvoltat o rețea consolidată de colaborări,
cu obiectivul extinderii propriului know-how strategic și realizării
noilor conexiuni de sistem.

CONSORZIO STABILE CONPAT, con sede in Roma, che 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, grazie all’effetto congiunto
delle competenze acquisite dai suoi circa 87 consorziati ed ai
vantaggi derivanti dalla collaborazione tra gli stessi. La Manelli
Impresa Srl è una delle società consorziate CONPAT dall’Agosto
2018.

CONSORȚIUL STABIL CONPAT, cu sediul în Roma, care ia
naștere cu obiectivul de a favoriza introducerea și dezvoltarea
societăților în domeniul lucrărilor publice dându-le posibilitatea
de a accesa licitații mai importante și calificate, datorită efectului
competențelor dobândite de la cele circa 87 de consorții și
avantajelor colaborării între acestea. Manelli Impresa Srl este
unul dintre consorțiile CONPAT din August 2018.

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL, uno dei consorzi
stabili italiani più consistenti e prestigiosi, come testimoniano le
numerose imprese con cui sono stati avviati fruttuosi progetti
di collaborazione: oggi conta circa 100 soci in tutta Italia e si
presenta come un General Contractor assolutamente completo:
possiede il 90% delle categorie SOA ed una cifra d’affari
imponente.

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL, unul dintre consorțiile
stabile italiene cele mai consistente și prestigioase, așa cum
pot mărturisi numeroasele societăți cu care au fost demarate
proiecte de colaborare fructoase: astăzi numără circa 100 de
acționari în toată Italia și se prezintă drept un General Contractor
absolut complet: posedă 90% din categoriile SOA și o cifră de
afaceri impozabilă.

MEDIL CONSORZIO STABILE, struttura competitiva ed
altamente organizzata, con il possesso di una SOA che vanta
molte categorie generali e specialistiche per rispondere
alle nuove esigenze del mercato degli appalti pubblici. La
diversificazione geografica delle compagini associate a Medil
permette al Gruppo di trarre vantaggio dalle interessanti
dinamiche rischio-rendimento al fine di creare un portafoglio
bilanciato di progetti, tale da garantire un profilo di rendimento
crescente che oggi conta circa 80 consorziati.

MEDIL CONSORȚIUL STABIL, Structură competitivă și
foarte bine organizată, aflată în posesia unei certificări SOA,
care include multe categorii generale și specializate, pentru
a răspunde noilor exigențe de pe piața licitațiilor publice.
Diversificarea geografică a echipelor asociate Medil permite
Grupului să se bucure de avantajul unor interesante dinamici
risc-câștig pentru a crea un portofoliu echilibrat de proiecte, de
natură a garanta un profil de câștig crescător, care astăzi numără
aproximativ 80 de membri ai consorțiului.

CODICE ETICO
CODUL ETIC
CODICE ETICO
Manelli Impresa s.r.l. ha adottato dal 2015 un
proprio Codice Etico, che rappresenta l’insieme
dei valori di riferimento in ambito aziendale,
in relazione alle singole competenze ed alla
posizione ricoperta dal collaboratore in azienda.
Il Codice disciplina ogni rapporto di lavoro sia in
essere che futuro. L’Impresa contribuisce in tal
modo allo sviluppo sociale dei territori nei quali
opera, coniugando l’obiettivo dell’efficienza
economica con la responsabilità sociale delle
proprie attività.

CODUL ETIC
Manelli Impresa S.r.l. a adoptat din 2015 un
Cod Etic propriu, care reprezintă ansamblul
valorilor de referință în cadrul societății, în
raport cu competențele și poziția acoperită de
colaborator în societate. Codul reglementează
fiecare raport de lucru în desfășurare sau
viitor. Societatea contribuie în acest mod
la dezvoltarea socială pe teritoriile în care
activează, unind obiectivul eficienței economice
cu responsabilitatea socială a propriilor
activități.

DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
Nel Dicembre del 2016 la Società ha adottato
un Modello di Organizzazione Gestione e
Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che
disciplina la responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, ed ha nominato un apposito
Organismo di Vigilanza autonomo per vigilare
sulla sua applicazione in ambito aziendale.
Integrando i sistemi di gestione di Qualità,
Ambiente e Sicurezza con questo modello
organizzativo, la Manelli Impresa s.r.l. garantisce
effetti sempre più positivi sull’ottimizzazione ed
efficienza dei propri processi aziendali.

DECRETUL LEGISLATIV NR. 231/2001
În Decembrie 2016 Societatea a adoptat un
Model de Organizare, Management și Control
în conformitate cu D.Lgs. 231/2001, care
reglementează responsabilitatea administrativă
a persoanelor juridice, și a numit un Organism
de Supraveghere autonom pentru a veghea
asupra aplicării sale în cadrul societății.
Completând sistemele de management al
Calității, Mediului și Siguranței cu acest model
de organizare, Manelli Impresa s.r.l. asigură
efecte din ce în ce mai productive asupra
optimizării și eficienței propriilor procese.

REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)
La Manelli Impresa S.r.l. da maggio del 2018 è
conforme al regolamento dell'Unione Europea
n. 2016/679 - meglio noto con la sigla GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e di
privacy.

REGULAMENT GENERAL CU PRIVIRE LA
PROTECȚIA DATELOR (GDPR)
Manelli Impresa S.r.l. din mai 2018 este în
conformitate cu regulamentul Uniunii Europene
nr. 2016/679 –cunoscut mai bine cu sigla GDPR
- referitor la protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor personale și de
confidențialitate.

manelli.eu

CODUL
REGLEMENTEAZĂ
FIECARE RAPORT
DE LUCRU ÎN
DESFĂȘURARE
SAU VIITOR.
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QUALIFICAZIONI CERTIFICAZIONI

CALIFICĂRI

ATTESTAZIONE SOA:

ATESTARE SOA:

Le classifiche e le categorie di
attestazione di qualificazione
all’esecuzione di lavori pubblici,
sono in costante incremento
sin dalla prima emissione e
rappresentano un’ulteriore garanzia di affidabilità e crescita
dell’azienda.

Clasificările și categoriile de
certificare a calificărilor pentru
executarea lucrărilor publice
continuă să crească de la
prima eliberare și reprezintă
o garanție suplimentară
a credibilității și creșterii
companiei.

CATEGORIE
E CLASSIFICHE:

CATEGORII
ȘI CLASIFICĂRI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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CERTIFICĂRI

OG1 classifica VIII
OG2 classifica II
OG3 classifica V
OG4 classifica III
OG6 classifica II
OG11 classifica IV-bis
OS3 classifica I
OS4 classifica I
OS6 classifica V
OS7 classifica III-bis
OS8 classifica I
OS12-A classifica I
OS14 classifica II
OS21 classifica IV bis
OS23 classifica III
OS28 classifica III-bis
OS30 classifica III-bis
OS34 classifica III bis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OG1 clasificare VIII
OG2 clasificare II
OG3 clasificare V
OG4 clasificare V
OG6 clasificare II
OG11 clasificare IV-bis
OS3 clasificare I
OS4 clasificare I
OS6 clasificare V
OS7 clasificare III-bis
OS8 clasificare I
OS12-A classifica I
OS14 clasificare II
OS21 clasificare IV bis
OS23 clasificare III
OS28 clasificare III-bis
OS30 clasificare III-bis
OS34 clasificare III bis

Manelli Impresa s.r.l. certifica il proprio Sistema
di Gestione Integrato aziendale, rivolgendosi
ad enti di certificazione indipendenti di livello
internazionale, che si assumono la responsabilità
di garantire ai committenti la conformità aziendale alle norme in materia di qualità, ambiente,
sicurezza e responsabilità sociale d’impresa
mediante una serie di severi audit periodici.
La Manelli Impresa s.r.l. è attualmente dotata di
tutte le certificazioni necessarie e correlate sia
al proprio oggetto sociale che alle strategie di
sviluppo tecnico, commerciale e sociale.

Manelli Impresa S.r.l. certifică sistemul integrat
de management al companiei prin adresarea
către organisme internaționale independente
de certificare care își asumă responsabilitatea
de a garanta clienților conformitatea companiei
cu normele privind calitatea, mediul, siguranța
și responsabilitatea socială a companiei printr-o
serie de audituri periodice stricte.
Manelli Impresa S.r.l. deține în prezent toate
certificările necesare legate atât de scopul său
social, cât și de strategiile de dezvoltare tehnică, comercială și socială.

ISO 37001:2016

Sistema di gestione per
la prevenzione della
corruzione.

Sistem
de management
pentru prevenirea
corupției.

Sistemul
de management
de mediu.

ECOVADIS
59/100

Silver medal nel rating
di responsabilità sociale
d’impresa (CSR).

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

ISO 45001:2018

Sistema di gestione per
la salute e la sicurezza
dei lavoratori.

Sistem de management
pentru sănătatea și
siguranța lucrătorilor.

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.

ISO 39001:2012

Sistema di controllo
e riduzione del rischio
stradale.

Sistem de control
și reducere a riscului
rutier.

BREEAM

Certificato di attestazione
con rating: excellent.

Certificat de atestare
cu evaluare: excellent.

ISO 14064 - 1

Sistema di controllo
delle emissioni di gas
ad effetto serra (GHG).

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

REGISTRAZIONE
EMAS
IT - 002033

Eco-management
and audit scheme.

Eco-management
si scheme de audit.

SA 8000:2014

Sistema di
responsabilità sociale
d’impresa.

Sistem
de responsabilitate
socială a companiei.

ISO 9001:2015

Sistema di gestione
per la qualità.

Sistemul
de management
al calității.

ISO 14001:2015

Sistema di gestione
ambientale.

manelli.eu
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PREFERINȚELE NOASTRE

LE NOSTRE REFERENZE

Nr. LUCRARE

ENTE
INSTITUȚIE

OGGETTO
SUBIECT

LUOGO
LOCUL

IMPORTO
SUMĂ

ÎNCEPUT

FINAL

€ 61.155,16

25/07/01

15/11/01

€ 149.000,00

26/08/02

01/07/03

01/2001

PRIMĂRIA
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 gimnazială de stat.

Spinoso (PZ)

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

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

PRIMĂRIA
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

ASL 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

PRIMĂRIA
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

DEPARTAMENTUL 15
INFRASTRUCTURI
B.ARI

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 în 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 ale spitlaului.

Martina Franca
(TA)

€ 283.488,30

09/03/06

24/11/06

23/2006

PRIMĂRIA
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
GIA’ ARSTUD DI
BOLOGNA”

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

PAROHIA
S. MARCELLO

Interventi di manutenzione straordinaria piano interrato.
Intervenții de mentenanță extraordinară la subsol.

Bari

€ 382.172,82

05/05/08

19/02/09

46/2008

SPITALUL
DIN 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

BENEFICIAR
PRIVAT

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

PRIMĂRIA
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.
Instalații electrice și speciale locale box p.t. și completarea sistemului de climatizare în birourile blocului E și sălii de vânzări a centrului de servicii pentru
comercializarea floriculturii.

Terlizzi (BA)

€ 479.883,97

14/09/09

01/03/11

54/2010

PROVINCIA BARI
LUCRĂRI DE
COMPLETARE A
INSTITUTULUI

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

PRIMĂRIA
LIVINALLONGO

Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del centro servizi per anziani “Villa San Giuseppe”.
Lucrări de restaurare și extindere a centrului de servicii pentru bătrâni “Villa San Giuseppe”.

Livinallongo del
Col di Lana (BL)

€ 2.534.485,57

16/03/11

31/08/16

61/2011

PRIMĂRIA
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

€ 12.422.499,2

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

INSPECTORATUL
INFRASTRUCTURILOR
PENTRU
ARMATA DIN
PESCARA

Realizzazione impianto di illuminazione perimetrale e rifacimento recinzione per deposito munizioni ed esplosivi “La Barbera” in localita’ Nera Montoro.
Realizarea sistemului de iluminat perimetral și refacerea încăperii de depozitare a muniției și explozivelor “La Barbera” în localitatea Nera Montoro.

Narni (TR)

€ 938.090,91

17/04/13

20/04/14

68/2013

PRIMĂRIA
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

PRIMĂRIA
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

PRIMĂRIA
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

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.).
Lucrări de construcție și restaurare a clădirilor și infrastructurilor: Lotul 1 - La Centrul Comun De Cercetare (C.C.R.).

Ispra (VA)

€ 16.001.844,03

25/09/14

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

PRIMĂRIA
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

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

79/2017

HERAMBIENTE SPA

Lavori di ampliamento e modifica (revamping) da eseguirsi presso l’impianto di trattamento meccanico biologico (tmb) di hHrambiente 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

80/2017

AGENZIA
TERITORIALĂ 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

86/2018

MUNICIPALITÉ DE
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
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108/2020

CEPAV DUE CONSORȚIUL ENI
DE MARE VITEZĂ

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

111/2020

CEPAV DUE CONSORZIO ENI PER
L’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

€ 76.018.260,50

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

€ 54.298.410,71

81/2017

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.
Bologna
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.

€ 50.382.857,88

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)

€ 37.074.587,62

114/2020

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

113/2020

RETE FERROVIARIA
ITALIANA

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Bari nella tratta Termoli-Lesina, Lotto 1 RipaltaLesina.
Proiectare executivă și executarea lucrărilor de dublare a căii ferate Pescara-Bari pe tronsonul Termoli-Lesina, Lotul 1 Ripalta-Lesina.

Ripalta-Lesina

€ 25.957.689.47

110/2020

PRIMĂRIA DIN
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

€ 24.022.521,12

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

€ 22.291.261,31

97/2020

PROVINCIA
AUTONOMĂ
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)

€ 16.760.395,89

84/2018

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)

€ 15.820.879,21

ANAS SPA

Lavori di costruzione della variante alla S.S.1 “Via Aurelia”, viabilità di accesso all’HUB portuale di La Spezia, completamento del
primo stralcio funzionale del 3° lotto dallo svincolo di via del Forno allo svincolo di Buonviaggio.
La Spezia
Lucrări de construcţie a variantei la S.S.1“Via Aurelia”, drum de acces la HUB-ul portual La Spezia, finalizarea primului sector din lotul al 3-lea
de la ieşirea din via del Forno la ieşirea Buonviaggio.

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).

104/2020

75/2015
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96/2020

PRIMĂRIA DIN
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

€ 13.747.394,56

105/2020

INVITALIA S.P.A.

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

€ 13.465.398,85

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 (J.R.C.) din Ispra.

Ispra (VA)

€ 13.000.000,00

88/2018

VIVIA BARI S.R.L.

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

€ 13.000.000,00

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

€ 12.459.910,54

PRIMĂRIA DIN
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

95/2019

AUTORITÀ PORTUALE
TARANTO

Rete idrica acque di piattaforma.
Rețeaua hidrologică ape de platformă.

Taranto

€ 10.865.178,46

99/2020

ANAS SPA

Demolizione e ricostruzione dei ponti in corrispondenza del rio San Girolamo e del rio Masone.
CA 20/19 - Demolarea și reconstrucția podurilor de la rio San Girolamo și de la Rio Masone.

Cagliari

€ 9.886.085,04

94/2019

CCIAA
VENEZIA-ROVIGO

Nuova sede della CCIAA e stazione sperimentale del vetro Venezia - Mestre.
Noul sediu al CCIAA și instalația experimentală a sticlei Veneția - Mestre.

Mestre (VE)

€ 9.249.552,96

91/2019

PRIMĂRIA DIN
MANTOVA

Intervento di rigenerazione urbana della periferia est della citta’ di Mantova secondo il progetto “Mantova Hub” - Lotto 1 - Lotto 2/stralcio 2.1B/
stralcio 2.1C.
Mantova
Intervenție de regenerare urbană în periferia est a orașului Mantova conform proiectului “Mantova Hub” - Lotul 1 - Lotul 2/tronson 2.1b/
tronson 2.1C.

€ 8.810.983,80

90/2018

AZIENDA SANITARIA
UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE

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

Udine

€ 7.859.085,59

107/2020

PROVINCIA
AUTONOMĂ
TRENTO

Università degli Studi di Trento - Realizzazione nuovi laboratori CIMEC, edif. 10 Manifatture tabacchi a Rovereto.
Universitatea din Trento - Realizarea noilor laboratoare CIME, cl. 10 Artefacte tabacchi a Rovereto.

Rovereto (TN)

€ 5.004.236,65

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

109/2020
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ENTE
CONTRACTING AUTHORITY

N°
COMMESSA

ENTE
CONTRACTING AUTHORITY

OGGETTO
TITLE

LUOGO
LOCATION

IMPORTO
AMOUNT

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

82/2017

CONSIGLIO
DISTRETTUALE DI
DOLJ

Centro internazionale “Constantin Brancusi” - centro turistico interattivo.
Centrul internațional ”Constantin Brâncuși” - centru turistic interactiv.

Craiova
(Romania)

€ 4.518.565,63

106/2020

AQUATIM S.A.
TIMISOARA

Costruzioni di reti idriche e fognarie a Buzias, Bacova.
Construcție rețele hidrologice și canalizări Buziaș, Bacova.

Buzias
(Romania)

€ 4.247.746,37

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

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

€ 3.442.132,79

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

104/2020

MUNICIPIUL
CÂMPULUNG

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

Județul Argeș
(Romania)

103/2020

BUCAREST

Progettazione, assistenza tecnica e consolidamento immobile a Bucarest, Strada Blanari 14.
Proiectare, asistență tehnică șiconsolidare 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

€ 654.517.121,94

manelli.eu

€ 3.039.000,87
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LE NOSTRE
REALIZZAZIONI

MILANO

REALIZĂRILE NOASTRE

BOLOGNA
BOLOGNA
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MONTALGO UFFUGO (CS)

VENARIA REALE (TO)

manelli.eu

BISCEGLIE (BT)

ISPRA (VA)
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BOLOGNA

€ 22.291.261,31

2018-2021

IMC BOLOGNA CENTRALE

32

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO NELLO
SCALO FERROVIARIO IMC DI BOLOGNA
CENTRALE

INTERVENȚII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE ALE
GĂRII IMC DIN GARA CENTRALĂ DIN
BOLOGNA

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’impianto 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 manutenzione attualmente in esercizio. Il potenziamento dell’IMC di
Bologna centrale è il primo Progetto Esecutivo di un impianto 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’impianto 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 rimessa Ale.
L’intervento comprende anche la revisione di tutto l’armamento 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 provenienti dai vari sottosistemi e sarà in grado di gestire i consumi
e la manutenzione degli stessi.

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 lângă
modernizarea structurilor existente, este planificată construirea de noi spații pentru întreținere. Spațiile existente, precum
și cele de construcție nouă, grație intervențiilor 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 modelelor 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.

manelli.eu
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MONTALTO
UFFUGO (CS)

14.894.018,85

2016 - 2021

ITALFERR S.P.A.
TRATTA 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.

34

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 ansamblul 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.
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ISPRA (VA)

2.040.764,00

2015 - 2016

COMMISSIONE EUROPEA
COMISIA EUROPEANĂ

36

CENTRO COMUNE DI RICERCA
Ristrutturazione dell’edificio 27b

CENTRUL COMUN DE CERCETARE
Restructurarea clădirii 27B

L’intervento di ristrutturazione ha interessato
un edificio costituito da tre piani fuori terra
ed un piano interrato, all’interno dell’ampia
area del Centro Comune di Ricerca della
Commissione Europea situato ad Ispra (VA),
nell’ambito di un più ampio Contratto Quadro
del valore di 18 milioni di euro e della durata
di quattro anni. Nel progetto erano previsti
interventi di demolizione e ricostruzione delle
strutture al fine di adeguare lo stabile alla
normativa vigente, il totale rifacimento degli
impianti tecnologici, nonché l’adeguamento
termico dell’involucro esterno. L’intero edificio
ha il certificato energetico in classe A, ed è
stato costruito secondo il severo protocollo
internazionale di valutazione degli edifici ecosostenibili BREEAM, ottenendone il relativo
certificato.
Nell’edificio si individuano tre diverse
destinazioni d’uso, servite da altrettante
tipologie dedicate di impianti: la Zona Uffici,
la Sala Riunioni e la Zona Servizi. Tutte
le aree esterne al fabbricato sono stata
rimodellate, mediante il rifacimento totale
del manto stradale e la realizzazione di nuovi
parcheggi esterni. L’ingresso al fabbricato è
ora caratterizzato da un’elegante pensilina in
acciaio e Alucobond.

Intervenția de restructurare a vizat o clădire
construită de 3 etaje la suprafață și 1 etaj
subteran, în interiorul zonei Centrului Comun de
Dezvoltare al Comisiei Europene situat în Ispra
(VA), în cadrul unui acord cadru mai amplu, cu
o valoare de 18 milioane de euro și durata de
patru ani. În proiect erau prevăzute intervenții
de demolare și reconstrucție a structurilor în
scopul adaptării stabilimentului la normele
în vigoare, refacerea totală a instalațiilor
tehnologice, precum și adaptarea termică
a învelișului extern. Întreaga clădire are un
certificat energetic în clasa A și a fost construită
în conformitate cu protocolul internațional strict
de evaluare pentru clădirile ecologice durabile
BREEAM, obținând certificatul respectiv.
În clădire se identifică trei diferite destinații de
utilizare, servite de tot atâtea tipologii dedicate
instalațiilor: Zona Birourilor, Sala de Ședințe
și Zona de Servicii. Toate zonele exterioare
clădirii au fost remodelate, prin refacerea totală
a asfaltului și realizarea noilor parcări externe.
Intrarea în clădire este caracterizată de o
copertină elegantă din oțel și Alucobond.

MILANO

3.633.807,00

2013 - 2015

COMUNE DI MILANO
PRIMĂRIA DIN MILANO
ASILO NIDO E SCUOLA
MATERNA NELL’AREA EX
MASERATI

Il Comune di Milano attraverso questo
intervento ha risposto alla indifferibile
domanda di questa tipologia di servizio
nell’ambito del nuovo Piano di Riqualificazione
Urbana Rubattino / Maserati. Il risultato
è un edificio dalle forme architettoniche
tradizionali e tranquillizzanti, ma con un
“cuore” tecnologicamente avanzato, in grado
di garantire elevati livelli di comfort in tutte
le stagioni, unitamente a ridotti consumi
degli impianti. L’edificio è stato realizzato con
materiali edilizi innovativi eco-compatibili
ad alte prestazioni termo-isolanti e ottimizza
gli scambi energetici tra interno ed esterno,
assicurando un comfort ottimale agli utenti
finali e un’ottimale classe energetica. I
tratti tipici dell’architettura tradizionale
si integrano con elementi moderni e di
innovazione tecnologica, quali la copertura
piana per i pannelli fotovoltaici, i “camini di
luce” e l’articolazione funzionale degli spazi
interni. Le aperture sfruttano al massimo la
ventilazione naturale e l’apporto di luce solare
negli ambienti. Le pareti sono state realizzate
in modo da garantire massimo abbattimento
dei rumori provenienti dall’esterno, dei rumori
da calpestio e di quelli provenienti dagli
impianti. La Scuola Materna è stata progettata
per accogliere 5 sezioni con una capienza
complessiva di 135 bambini, mentre l’Asilo Nido
è stato dimensionato per 60 bambini
suddivisi in 3 sezioni. La scelta delle finiture
interne ed esterne risponde alla necessità di
massima praticità manutentiva e di alta risposta
a criteri di igiene e sicurezza.

CREȘĂ ȘI ȘCOALĂ
MATERNĂ ÎN ZONA
EX MASERATI

Primăria din Milano, prin această intervenție
a răspuns întrebării urgente a acestei tipologii
de serviciu în cadrul noului Plan de Recalificare
Urbană Rubattino / Maserati. Rezultatul este
o clădire cu forme arhitecturale tradiționale
și liniștitoare, dar cu o “inimă” avansată
tehnologic, capabilă să garanteze un nivel
ridicat de confort în toate sezoanele, împreună
cu reducerea consumului sistemelor. Clădirea
a fost construită cu materiale de construcție
ecologice inovatoare, cu performanțe
termoizolante ridicate și optimizează
schimburile de energie între interior și exterior,
asigurând un confort optim pentru utilizatorii
finali și o clasă energetică optimă. Trăsăturile
tipice ale arhitecturii tradiționale se integrează
cu elemente moderne și inovații tehnologice,
cum ar fi acoperișul plat pentru panouri
fotovoltaice, “coșurile de lumină” și articulația
funcțională a spațiilor interioare. Deschiderile
folosesc la maxim ventilația naturală și aportul
de lumină solară în încăperi. Pereții au fost
concepuți pentru a asigura reducerea maximă
a zgomotului exterior, a zgomotului provocat de
ștanțare și a zgomotului provenit de la instalații.
Școala Maternă a fost proiectată pentru a
găzdui 5 secțiuni cu o capacitate totală de 135
copii, în timp ce Creșa a fost proiectată pentru
60 de copii împărțiți în 3 secțiuni. Alegerea
finisajelor interioare și exterioare îndeplinește
nevoia de întreținere maximă și de practicitate
pentru conformitate cu criteriile de igienă și
siguranță.
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BISCEGLIE (BA)

€ 2.757.282,82

2014 - 2016

ASL BAT

38

OSPEDALE
“VITTORIO EMANUELE II”

SPITALUL
“VITTORIO EMANUELE II”

Il Presidio Ospedaliero di Bisceglie è stato
oggetto di un progetto di variante volto
all’esecuzione di lavori volti all’adeguamento
tecnico normativo ed alla rifunzionalizzazione
dell’Ospedale. L’intervento ha previsto la
completa ristrutturazione impiantistica
dell’attuale centrale termica, con la
realizzazione di appositi by-pass per consentire
la perfetta continuità funzionale degli impianti
senza interrompere le attività sanitarie. È
stato completato anche un nuovo gruppo
di pressurizzazione idrico antincendio con
relativa vasca di accumulo, compresa la
realizzazione di una nuova rete esterna di
alimentazione dell’impianto idrico antincendio,
con predisposizione di allacci alle colonne
montanti interne anche per le parti non oggetto
di intervento.
Il nuovo Blocco delle Sale Operatorie è stato
realizzato con un volume in ampliamento,
interessato dalla realizzazione di opere
strutturali, edili ed impiantistiche di tipo
estremamente specialistico, in considerazione
della delicata destinazione d’uso dell’edificio.
L’ampliamento del Reparto Infettivi è stato
interessato, nei suoi quattro livelli, da diversi
lavori edili di ridistribuzione funzionale degli
spazi, dal completamento delle componenti
strutturali del nuovo corpo scala / ascensore
e dalla realizzazione di nuove zone filtro oltre
a tutte le opere di finitura, con particolare
attenzione agli aspetti igienico – sanitari.

Spitalul din Bisceglie a constituit obiectul
unui proiect de variantă care vizează
executarea unor lucrări pentru adaptarea
tehnică normativă și punerea în funcțiune a
Spitalului. Intervenția a prevăzut restaurarea
completă a instalațiilor actualei centrale
termice, cu realizarea by-pass-urilor pentru
permiterea funcționării perfecte a instalațiilor
fără întreruperea activităților sanitare. A fost
integrat și un nou grup de presurizare hidraulică
antiincendiu cu relativul bazin de acumulare,
inclusiv realizarea unei rețele externe de
alimentare a instalației hidrologice antiincendiu,
cu prevederea cuplajelor la coloanele interne
inclusiv pentru părțile care nu constituie
obiectul intervenției.
Noul Bloc Operator a fost realizat cu un volum
în extindere, vizat de realizarea lucrărilor
structurale, de construcții și realizarea
instalațiilor de tip extrem de specializat, ținând
cont de destinația delicată de utilizare a clădirii.
Extindere secție Boli Infecțioase Departamentul
a fost vizat, în cele patru nivele, de diferite
lucrări de redistribuire funcțională a spațiilor,
prin finalizarea componentelor structurale ale
noului corp pentru scări/lift și prin construirea
de noi zone de filtrare, pe lângă toate lucrările
de finisare, cu o atenție deosebită aspectelor
igienico-sanitare.

BOLOGNA

12.422.499,24

2011 - 2014

ER.GO

RESIDENZA UNIVERSITARIA
NELL’AREA DI VIA FIORAVANTI.

REȘEDINȚĂ UNIVERSITARĂ
ÎN ZONA 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.

Ia naștere în Bologna o nouă reședință
universitară. Intervenția realizată de ER.GO,
Societatea Regională pentru Dreptul la
Studii Superioare din Emilia Romagna, a fost
prevăzută în zona fostei piețe agroalimentare
din Bologna. Suprafața netă destinată funcțiilor
rezidențiale și de serviciu pentru studenții
nerezidenți ajunge la 9.450 mp, cu o dotare
externă de 2.900 mp pentru parcare de mașini,
motociclete și servicii tehnologice.
Clădirea este dotată cu 240 locuri de dormit,
împărțite în diverse tipologii de găzduire: minicazări, apartamente și camere în regim hotelier.
Sunt prezente numeroase spații echipate
pentru uz colectiv, cum ar fi săli de lectură, săli
video, săli de muzică, sală de sport. Utilizarea
unor metode de construcție sustenabile din
punct de vedere ecologic pentru o clădire
de Clasă Energetică ”A Plus” de asemenea,
caracterizează construcția acoperișului și
a anvelopei clădirii, un perete “verde” și un
acoperiș “verde”, care va garanta o izolație
naturală formidabilă, combinată cu un impact
estetic plăcut.
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GTT - GRUPPO TORINESE
TRASPORTI
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.
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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 siguranță 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 8.000de metri pătrați de rame de sticlă
pe shed-urile curbate ale acoperișului.
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