PREZENTARE COMPANIE
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Eren este un grup de companii
cu o vastă experiență în domeniul
Construcțiilor, având competențe
avansate și un portofoliu
consistent format din construcții
speciale, civile, industriale,
agricole, comerciale şi de energie
verde de mari dimensiuni.
Eren Grup și-a început activitatea
în anul 2005, cu numai opt
oameni, și a crescut accelerat
continuu, atât datorită condiţiilor
Pieței cât și strategiei de
dezvoltare asumate.
Pentru a răspunde cerinţelor
Clienților și dinamicii pieței
Construcțiilor, două divizii au luat
naştere în primii trei ani de
existenţă ai Grupului.
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COMPANII
Cele două divizii care fac parte din Grup oferă servicii complementare,
fiecare putând interveni în diverse stadii ale unui proiect complex de
construcții.
În cazul proiectelor de Antreprenoriat General, fluxul de lucru este
început de catre Eren Cons, apoi continuat de către Eren Tehnic.

®

Eren Cons este divizia din Grup
care cumulează cele mai multe
servicii, fapt care o recomandă
pentru Antreprenoriatul General
al unor lucrări de mari dimensiuni.
Lucrările de infrastructură, lucrările
de terasamente şi structurile de
rezistenţă reprezintă specializările
companiei, completate de lucrările
de zidărie și de cele de finisaje.

Eren Tehnic este cea mai nouă
companie care s-a alăturat
Grupului, dar care a activat
sub umbrela Eren Cons, ca
și divizie, din 2005. Este focusată
pe o soluţie esenţială în cazul
proiectelor de mare anvergură,
și anume pardoselile industriale.
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SPECIALIZARE
Eren Cons a specializat
încă două divizii – Eren
Montaj și Eren Tehnic

DESIGN & BUILD
Primele proiecte
de design & build la
Continental România

2020

PRODUCȚIE PROPRIE
DE PREFABRICATE

2010

2007
2018
2009
2005

EREN CONS PRIMA LUCRARE
INDUSTRIALĂ.
Structuri metalice,
fațade și acoperișuri

PORTOFOLIU SPECIALIZAT
pe lucrări industriale cu
prezența în București, Ilfov,
Pitești, Brașov

CIFRA DE AFACERI
a depășit pentru prima
dată pragul de EUR
10.000.000

EVOLUȚIA
®

2017 I EUR 12.486.945
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2016 I EUR 11.662.872
2015 I EUR 10.498.352
2014 I EUR 14.682.087
CIFRA DE AFACERI

2013 I EUR 8.484.731

Eren Grup a contractat pentru perioada 2018-2019 lucrări
Industriale și rezidențiale în valoare de EUR 29.000.000,
din care va executa în 2018 EUR 15.000.000.

2012 I EUR 12.251.061

N

2010 I EUR 10.433.054

Centre comerciale i showroom-uri
i de energie verde
Pardoseli industriale

48
123
7
67
5
156

2011 I EUR 11.575.159

2009 I EUR 6.501.749
2008 I EUR 5.491.046

SOLUȚII
PERSONALIZATE
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Situația de pe teren este mai schimbătoare
decât cea de pe hârtie, astfel că în multe
cazuri bugetele clienţilor ajung să nu fie
adaptate la dimensiunile proiectului dorit.

ABORDARE

"

Mai există ceva la Eren dincolo de certificări sau
standarde… Un spirit atent la detalii, meticulos,
care dă mai mult decât i se cere. Este extensia
felului nostru de a fi și ne bucurăm că am reușit
să-l transferăm tuturor oamenilor noștri.
Când prezentăm proiecte
similare unui potențial
client, acesta poate
face o vizită într-unul din
spațiile respective (inclusiv
în zone accesibile doar
personalului) și află
detalii suplimentare despre
acel proiect chiar de la
beneficiar.

TRANSPARENȚĂ
TOTALĂ
Facilităm cu profesionalism
schimbul de informații dintre
clienți și foștii beneficiari.

MOBILITATE
Abordăm orice proiect ţinând cont de
resursele disponibile dar și de cele
potențiale. Mobilitatea internă a echipelor,
configurarea și organizarea șantierelor și
experiența de Antreprenor General în lucrul
cu echipe și specialiști project based ne
ajută să abordăm corect și în timp util orice
tip de proiect, indiferent de dimensiuni și
locație.
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LOGISTICĂ
ȘI ACOPERIRE
DISCIPLINĂ ALIMENTATĂ
DE ÎNCREDERE

"

Când știința și tehnica inginerilor Eren se ascund
în spatele zidurilor înalte, cladirile par că se înalță
de nicăieri, însă lucrările făcute repede și bine
chiar se întâmplă și sunt rezultatul unei autonomii
educate.

Eren Grup are dimensiunile şi capacitatea de a dezvolta proiecte
la nivel naţional. Judeţele în care Grupul a dezvoltat proiecte sunt:
Braşov, Buzău, Caraş Severin, Constanţa, Covasna, Giurgiu, Ilfov,
Neamţ, Olt, Prahova, Sibiu, Timiş, Argeş, Dolj, Sălaj, Bacău, Vrancea,
Mureş, Cluj, Suceava, Arad, Bihor, Hunedoara, Galaţi, Harghita, Ilfov,
Tulcea, Sibiu, Vaslui, Dâmbovița, Alba și Teleorman.

județe în care am activat
județe în care avem șantiere active
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STRUCTURĂ PROIECT
PROIECTARE
PRODUCȚIE
EXECUȚIE
PREDARE

BENEFICII
Viziunea grupului, urmărită îndeaproape încă
de la înființare, a fost aceea de a deveni
un Antreprenor General recunoscut la nivel
național care, prin realizările sale, să reprezinte
o referință în domeniu.
Deşi cele trei divizii contractează proiecte şi din
calitatea de constructor de specialitate, Grupul
îşi asumă în majoritatea lucrărilor calitatea de
Antreprenor General, datorită competenţelor
şi experienţei acumulate.
În contextul acestor proiecte, Eren Cons foloseşte toate
resursele Grupului, inclusiv resursa umană şi utilajele celorlalte
două divizii, Eren Montaj şi Eren Tehnic. Atunci când condițiile
o cer, însă, fiecare dintre divizii poate oferi consultanţă şi
Project Management exclusiv pe competenţele sale.
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DESIGN & BUILD
Design and build este un sistem
de livrare a proiectului prin
care o echipa mixtă (design şi
construcție) porneşte de la o idee
şi ajunge la o construcție printr-un
proces singular şi reglementat sub
un singur contract.

STRUCTURI METALICE, FAȚADE ŞI ACOPERISURI
Structurile metalice de rezistență sunt formate din subansamble metalice, precum stâlpi și rigle
executate din profile laminate sau table sudate.
Fațadele și acoperișurile reprezintă acea parte a construcției care pune în valoare arhitectura
și transmite către exterior personalitatea acesteia. Credem că plusvaloarea dublată de
funcționalitate a acestui tip de detaliu este esențială, astfel că ea se regăsește în orice proiect al
Eren Grup, indiferent de câtă expunere publică beneficiază construcția respectiva.
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PARDOSELI INDUSTRIALE
Pardoselile industriale reprezintă un element esențial al oricărei
incinte destinate unui trafic greu, caracteristicile dezirabile ale
acesteia fiind durabilitatea, costurile de mentenanță reduse și
lipsa unor cheltuieli ulterioare pentru remediere.

STRUCTURI DE REZISTENȚĂ
DIN BETON ARMAT
Structurile de rezistență din beton armat monolit sunt
structurile alcătuite din stâlpi, grinzi, diafragme sau planșee din
beton armat realizate direct în șantier. Mai exact, ele reprezintă
structuri spațiale realizate din cadre, diafragme sau în sistem
dual, rigidizate în plan orizontal prin planțee de beton armat.
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SR EN ISO
9001:2008
Acest standard ISO este unul dintre cele mai
cunoscute la nivel global când vine vorba de
îndeplinirea condiţiilor de calitate ale bunurilor
şi serviciilor pe care un furnizor le livrează
clienţilor săi.

CERTIFICĂRI
MERITELE, UN REZULTAT
ÎNTRE MULTE ALTELE

"

Nu am căutat niciodată un podium pentru a ne
urca pe el, poate cel mult pentru a-l construi.
Singurul lucru pe care l-am urmărit a fost
calitatea și iată, se pare că încă se mai oferă
recompense pentru o căutare de acest fel...

SR EN ISO
14001:2005
Standardul ISO 14001 este cel care specifică
cerinţele pentru un sistem de management de
mediu, reglementând felul în care compania
care l-a implementat are un impact cât mai
scăzut asupra mediului înconjurător.

SR OHSAS
18001:2008
Standardul OHSAS 18001 reglementează un
sistem de management pentru siguranţă
şi sănatate la locul de muncă. Orice companie
care îl adoptă poate implementa nişte politici
şi proceduri care să asigure cele mai bune
condiţii de muncă, aliniate la standardele
internaţionale.

portofoliu

» CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS TIMIȘOARA
» CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SIBIU

"

Toți cei care ne-au încredințat ridicarea construcțiilor
lor au încercat să înțeleagă în ce credem și ce ne face
să mergem mai departe.
Un semn că promisiunea noastră se poate consolida
numai atunci când clienții noștri își doresc calitățile
noastre regăsite în clădirile lor.

hală producție

» CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS BRAȘOV

laborator testare

» CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS BRAȘOV

hală producție

» MLP BUCUREȘTI SUD

PARTENERIATUL,
FUNDAȚIA UNEI
PROMISIUNI

extindere

parc logistic

» IPSO TIMIȘOARA

reprezentanță John Deere

» IPSO ROMAN

reprezentanță John Deere

» IPSO MOGOȘOAIA

reprezentanță John Deere

» FRIGOSTAHL ROM BRAȘOV

fabrică de lapte Olympus

» FRIGOSTAHL ROM BRAȘOV

stație epurare Ursus

» FRIGOSTAHL ROM CREVEDIA

hală frigorifică

» BAUPARTNER BAUTEHNIK PLOIEȘTI

fabrică prefabricate

» BAUPARTNER BAUTEHNIK PLOIEȘTI

hală industrială

» ALPINE SA BOLINTIN & MIHĂILEȘTI

stație epurare

» ALPINE SA HOGHIZ

stație epurare

» ALPINE SA ALEXANDRIA

parc industrial

» ALPINE SA PLOIEȘTI

stadion Ilie Oana

» EISBERG BUCUREȘTI

hală producție 1

» EISBERG BUCUREȘTI

hală producție 2

» PIRELLI TYRES SLATINA

fabrică cauciucuri

» PIRELLI TYRES SLATINA

extindere hală producție

» PORR - ELECTRONICA

office building

» HUTCHINSON BRAȘOV

extindere

» ENERCON CASIMCEA

parc eolian

portofoliu

STARTING NOW
TRIPLEA RESIDENCE – FAZA 2 & 3 – BUCUREȘTI - REZIDENȚIAL

construire imobile de locuințe colective compuse din 2 clădiri cu regim de înălțime S+P+9E;
valoarea contractului pentru etapa 2 este 6.7mil de euro - termen de finalizare Decembrie 2019.

ONIX RESIDENCE NORTH – BUCUREȘTI – REZIDENȚIAL

construire complex rezidențial și de afaceri, compus din 4 tronsoane P+3E+EtR și 4 tronsoane
S+P+11E; valoarea contractului este de 21.35 mil de euro - termen de finalizare Decembrie 2019.

ANDREAS STIHL MOTOUNELTE – BUCUREȘTI – INDUSTRIAL

PARTENERIATUL,
FUNDAȚIA UNEI
PROMISIUNI

extindere hală depozit piese de schimb și pavilion administrativ Sp+P+2E; valoare contract 3.95
mil de euro - termen de finalizare Februarie 2019.

OMNIUM PLASTIC INERGY AUTO – PITEȘTI – INDUSTRIAL

demolare parțială a halei pentru depozitare și extinderea halei de producție; valoarea
contractului 1.8 mil de euro - termen de finalizare Octombrie 2018.

ISHO 2 – TIMIȘOARA – OFFICE BUILDINGS

construire imobil de birouri în regim de înălțime S+P+7E+Nivel tehnic; valoarea contractului
7.09 mil de euro - termen de finalizare Februarie 2019.

HOUSE RESIDENCE 2 – DÂRSTE, BRAȘOV – REZIDENȚIAL

construire imobile de locuințe S+P+10 E”; valoarea contractului 11 mil de euro - termen
de finalizare Etapa 1 - Noiembrie 2019, Etapa 2 - Iunie 2020 și Etapa 3 - Noiembrie 2020.

MOSAIC 2 – BRAȘOV – REZIDENȚIAL

construirea a 2 imobile de locuințe S+P+4E; valoarea contractului 2.6 mil de euro - termen
de finalizare Iunie 2019.

CROSSBIKE – BRAȘOV - REZIDENȚIAL

construire hală, showroom și birouri; valoarea contractului 400 000 de euro - termen de
finalizare Iunie 2018.
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Technical Tendering Manager
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phone: +4 0755 017272
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Business Development Manager
email: bejan.catalin@eren.ro
phone: +4 0755 015515

erengrup
Parc Industrial Metrom
Str. Carpaților nr.60, Brașov

