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As a Specialist Contractor
we guarantee to apply
sustainable design & build
solutions which we will
execute with safety, on time
and within the budget.
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Despre Companie
About the Company
GT Ground Engineering & Construction Services
is a geotechnical engineering and construction
firm known for its expertise in the areas of ground
improvement and foundations. We are pleased to
act as the main contractor or subcontractor for the
construction of structures that have a significant
soil component such as underground parking lots,
basins, tanks and silos, sewage systems, waterfront
structures and soil instability protection.
Our capabilities include, but not limited to, dynamic
compaction, dynamic replacement, rigid columns,
compaction grouting, micropiles, wickdrains and
preloading, and jet grouting. These techniques are
alternatives to traditional solutions such as bigdiameter piles, heavy rafts, and big excavations.
Additional capabilities include construction
of slurry walls, C.F.A. piles, and pipe jacking
tunnels. Our techniques provide solutions for
transportation infrastructure as well as commercial,
residential, and waterfront applications.
Our in house engineering group is in charge
of providing sound engineering solutions to
meet project requirements. Our construction
group provides on-site solutions using stateof-the-art construction equipment.
The company is constantly putting efforts to deliver
quality work and to streamline its operations; based
on this we work in compliance with ISO9001:2008,
ISO14001:2004, OHSAS18001:2007. More, our motto
“Sustainable Ground Solutions” capsules our longterm vision of sustainability for our company, our
clients in combination with technical excellence.

GT Ground Engineering & Construction Services este o
firmă de inginerie geotehnică și construcţii cunoscută
pentru experienţa sa în îmbunătăţirea terenului și
fundaţii. Suntem încântaţi să participăm în calitate de
contractor general sau subcontractor la construcia
structurilor pentru care pământul reprezintă o
componentă majoră, precum parcările subterane,
bazine, rezervoare și silozuri, sisteme de canalizare,
structurile portuare și stabilitatea taluzurilor.
Capacităţile noastre includ, dar nu se limitează
la, compactarea dinamică și înlocuirea dinamică,
coloane rigide, injectare solidă, micropiloţi,
drenuri verticale și preîncărcare și „jet grouting”.
Aceste tehnologii reprezintă alternative inginerești
competitive ale soluţiilor tradiţionale, precum
piloţii cu diametre mari, radiere și excavaţii de
dimensiuni mari. Capacităţile noastre includ și pereţi
mulaţi, piloţi CFA și tuneluri împinse. Tehnologiile
noastre oferă soluţii pentru infrastructura
pentru transport precum și pentru proiecte
comerciale, rezidenţiale, și construcţii portuare.
Grupul nostru de ingineri este responsabil cu
furnizarea soluţiilor inginerești pentru a îndeplini
cerinţele proiectului. Grupul nostru de constructori
oferă soluţii de execuţie pe șantier folosind
echipamente de construcţii de ultimă generaţie.
Compania depune, în mod constant, eforturi
pentru a oferi servicii de calitate și a accelera
activităţile sale; bazându-ne pe acestea, noi lucrăm
în conformitate cu ISO9001:2008, ISO14001:2004,
OHSAS18001:2007. Mai mult, motto-ul nostru
“Soluţii sustenabile pentru îmbunătăţirea terenului”
încapsulează viziunea noastră pe termen lung
referitoare la dezvoltarea durabilă a companiei și
la clienţii noștrii în combinaţie cu calitatea tehnică.

Our involvement in all aspects of a project
and our record of accomplishment with major
engineering and construction projects in three
continents assures successful and timely completion
of your project within allocated budget.

Implicarea noastră în toate aspectele
legate de proiect precum și toate proiectele
realizate cu profesionalism pe teritoriul a
trei continente vă conferă certitudinea că
implementarea proiectului dumneavoastră
va fi făcută cu succes, la timp și în buget.

For more information visit
www.gtengineering.ro
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