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DESPRE NOI

Excelență în proiecte
de Mediu & Peisagistică

Enviroland este o companie fondată în 2017 de către doi specialiști cu
experiență vastă în două domenii de activitate: mediu și peisagistică. Pe
baza celor două domenii a rezultat numele companiei prin combinarea
cuvintelor „environment” și „landscape”.
În toate proiectele pe care le desfășurăm, atingem cele mai înalte
standarde de calitate și privim toate proiectele ca pe o nouă provocare,
astfel încât să îndeplinim toate cerințele și necesitățile clienților noștri.
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CE FACEM
Ne dorim să oferim suport practic și fezabil pentru protecția mediului și peisagistică, astfel încât clienții
noștri să își îndeplinească următoarele obiective generale:
• Să funcționeze eficient prin respectarea legislației de mediu aplicabile în România.
• Să se dezvolte financiar și să susțină economia României prin activitățile desfășurate.
• Să asigure un mediu curat și sănătos pentru generațiile următoare.

• Să fie competitivi pe piața națională prin identificarea și prevenirea riscurilor care pot să îi afecteze.
• Să își protejeze angajații și publicul astfel încât să asigure o dezvoltare armonioasă a comunităților
umane și naturale în care își desfășoară activitatea.
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SERVICII

GESTIONAREA SITURILOR CONTAMINATE
Gestionarea siturilor contaminate: Investigarea oricărui sit potențial
contaminat sau contaminat și identificarea riscurilor pe care acestea le
generează pentru mediu și sănătatea umană.. Pe baza rezultatelor,
ENVIROLAND poate să identifice soluțiile optime de remediere a solului și
apei subterane și să proiecteze lucrările astfel încât să implice costuri cât
mai reduse cu un grad ridicat de eficiență.

AUDITARE ȘI SUPORT ÎN TRANZACȚII (DUE DILIGENCE)
Auditarea activității diverselor societăți comerciale în domeniul
protecției mediului și securității și sănătății ocupaționale, astfel încât să
identifice riscurile la care se expun persoanele interesate. Auditurile se pot
desfășura pentru a verifica nivelul de conformare cu legislația aplicabilă
sau cu cerințele corporatiste în cazul societăților multinaționale, sau pentru
a identifica potențiale obligații de mediu în cazul unor tranzacții imobiliare.

PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA SPAȚIILOR VERZI
Servicii de proiectare 3D a spațiilor verzi private și publice, în funcție de
necesitate. Prin serviciile oferite, Beneficiarul are posibilitatea vizualizării
spațiului înainte de execuție utilizând soft-uri de ultimă generație. În funcție
de dorințele Beneficiarului, proiectul se poate concretiza ulterior în baza
proiectului realizat.

CONSULTANȚĂ ȘI CONFORMARE CU LEGISLAȚIA DE MEDIU
Soluții cu privire la conformarea societăților comerciale în domeniul

protecției mediului prin elaborarea și actualizarea registrelor de evidență a
legislației aplicabile, soluții și servicii pentru gestionarea substanțelor
chimice și deșeurilor, elaborarea procedurilor de mediu și instruirea
angajaților astfel încât societățile comerciale să evite riscurile unor
penalități din partea autorităților competente. Serviciile pot fi oferite
punctual sau sub forma unor abonamente lunare.
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SERVICII

AUTORIZARE
Elaborarea documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor,
acordurilor și autorizațiilor obligatorii pentru desfășurarea activității.
ENVIROLAND contribuie activ la creșterea eficienței în domeniul protecției
mediului și oferă soluții de conformare pentru a simplifica procesul de
autorizare.

DIVERSE STUDII ȘI EVALUĂRI
Studii și evaluări în domeniul protecției mediului și peisagisticii în funcție
de cerințele specifice ale clientului. În cadrul anumitor studii pe domenii
specifice (ex: biodiversitate, geotehnică și/sau hidrogeologie) se lucrează
cu colaboratori externi, care sunt coordonați de managerii de proiect
ENVIROLAND astfel încât scopul final al studiului să fie urmărit permanent,
iar succesul proiectului Beneficiarului să fie garantat.

Cuprins:
Servicii complete mediu

Servicii complete peisagistică
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LISTĂ SERVICII SPECIFICE MEDIU

1. Audit de deșeuri pentru evaluarea performanței sistemului

2. Analize comparative cu documentele de referință privind

de management și a proceselor de gestiune a deșeurilor.

cele mai bune tehnici disponibile (BREF) pentru a oferi o

Auditul se finalizează printr-un raport care cuprinde statistici și

comparație între performanța activităților desfășurate de

recomandări pentru îmbunătățirea gestiunii deșeurilor.

companii în domeniul protecției mediului și cerințele de top din
domeniul respectiv. Analizele comparative sunt solicitate în
general pentru obținerea autorizației integrate de mediu, dar
pot fi desfășurate și voluntar.

3. Bilanțuri de mediu de nivel I pentru obținerea autorizației de

4. Bilanțuri de mediu de nivel II pentru obținerea autorizației de

mediu, care constă într-o vizitare a amplasamentului,

mediu, care constă în prelevarea probelor de aer, sol, apă de

analizarea documentelor de mediu publice și cele ale

suprafață, apă subterană etc. în funcție de concluziile din

companiei și care se finalizează prin elaborarea raportului care

raportul la bilanțul de mediu de nivel I și analizarea acestora în

prezintă informațiile acumulate.

laboratoare acreditate. Rezultatele analizelor de laborator sunt
comparate cu limitele aplicabile în legislația în vigoare și se fac
interpretări pe baza acestora în raportul la bilanț de mediu de
nivel II.

5. Bilanțuri masice de solvenți organici se elaborează în

6. Consultanță în domeniul protecției mediului prin care se

conformitate cu Legea nr. 278/2013 și stau la baza planului

oferă servicii de elaborare a registrelor cu legislația aplicabilă

anual de gestionare a solvenților organici, pentru a evalua

în domeniul protecției mediului, evidența gestiunii deșeurilor și

conformarea cu valorile-limită pentru emisiile totale de

se oferă soluții la potențiale probleme punctuale care vizează

compuși organici volatili.

performanța sistemului de management al mediului.

7. Consultanță în domeniul securității și sănătății

8. Delimitarea zonelor de impact și risc de mediu pe baza

ocupaționale prin care se oferă servicii de elaborare a

rapoartelor de securitate, rapoartelor de evaluare a riscului

registrelor cu legislația aplicabilă în domeniul securității și

pentru sănătatea publică sau pentru evaluările de risc

sănătății ocupaționale și se oferă soluții la potențiale probleme

asociate contaminării solului sau apei subterane, în funcție de

punctuale care vizează performanța sistemului de

necesitate.

management a securității și sănătății ocupaționale.

9. Elaborarea si actualizarea registrelor cu legislația de mediu

10. Evaluarea riscurilor de accidente majore care implică

aplicabilă prin care se identifică actele normative relevante și

substanțe periculoase pentru a fi utilizate în cadrul rapoartelor

cerințele specifice aplicabile pentru companii cu diverse

de securitate sau pentru a spori gradul de siguranță al unui

domenii de activitate.

amplasament prin evaluări de risc calitative și cantitative pe
baza cărora se pot stabili măsuri și acțiuni de prevenire și
intervenție clare, sigure și rapide.

11. Evaluarea riscurilor asupra sănătății publice care sunt o

12. Evaluări de mediu de nivel 1 în tranzacții imobiliare pentru

condiție esențială pentru evaluarea impactului asupra

a identifica potențiale surse de contaminare a solului și apei

sănătății publice realizată în conformitate cu Ordinul nr.

subterane; rapoartele de nivel 1 sunt de obicei o parte

119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate

componentă a due diligence-ului de mediu.

publică privind mediul de viață al populației.
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LISTĂ SERVICII SPECIFICE MEDIU

13. Evaluări de mediu de nivel 2 în tranzacții imobiliare pentru

14. Evaluarea riscurilor pentru situri potențial contaminate

a identifica și cuantifica eventuale contaminări a solului și/sau

prin care se identifică și se evaluează modul în care anumiți

apei subterane în zonele surselor de contaminare evidențiate

receptori cum ar fi flora, fauna sau oamenii pot să intre în

prin evaluările de mediu de nivel 1.

contact cu anumiți contaminanți din sol sau apă subterană și
se evaluează riscurile asupra sănătății acestora.

15. Fișe de prezentare și declarație necesare pentru obținerea

16. Foraje manuale pentru mediu și geotehnică realizate în

autorizației de mediu prin care se descriu activitățile

vederea prelevării probelor de sol de la adâncimi de maxim 7

desfășurate pe un amplasament și se identifică aspectele de

m, utilizând echipamente de cea mai înaltă calitate la nivel

mediu relevante pentru autoritățile competente privind

internațional.

protecția mediului.

17. Foraje mecanizate pentru mediu și geotehnică (serviciu

18. Gestionarea deșeurilor pentru mediul industrial și

externalizat) pentru prelevarea probelor netulburate de sol și

comercial prin consultanță pentru codificarea corectă a

pentru echiparea forajelor de monitorizare a calității apelor

deșeurilor și păstrarea evidenței gestiunii deșeurilor în

subterane, realizate cu echipamente auto-purtate sau cu

conformitate cu Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența

șenile. ENVIROLAND oferă servicii de coordonare, supraveghere

gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând

și de prelevare a probelor pentru a asigura cel mai înalt grad

deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

de calitate și respectarea tuturor cerințelor legislației în

domeniu și a ghidurilor de bune practici.

19. Gestionarea deșeurilor pe șantiere prin păstrarea evidenței

20. Investigarea preliminară pentru situri potențial

gestiunii deșeurilor pentru beneficiari sau prin coordonarea

contaminate prin care se colectează date și informații

activităților de gestionare a deșeurilor în cazul delegării

disponibile privind situl potențial contaminat și care oferă

gestiunii către contractori.

posibilitatea identificării surselor potențiale de contaminare,
căi de migrare și expunere și receptori. Cu alte cuvinte,
investigarea preliminară presupune vizitarea amplasamentului

fără prelevarea probelor de sol si/sau apă subterană. Cu toate
acestea, identificarea cât mai exactă a surselor de
contaminare și a receptorilor, precum și a condițiilor geologice
și hidrogeologice este obligatorie pentru a putea interpreta
corect informațiile acumulate. Corespondentul investigării
preliminare este evaluarea de mediu de nivel 1.

21. Investigare detaliată pentru situri potențial contaminate

22. Modelarea 3D a zonelor contaminate oferă posibilitatea

presupune prelevarea unor probe de sol, apă subterană și/sau

vizualizării mai detaliate a contaminării solului și apei

vapori din sol și analizarea acestora în laboratoare acreditate

subterane și permite evaluarea cât mai exactă a limitelor

pentru stabilirea prezenței unei contaminări.

contaminării în plan și în adâncime.

23. Modelarea dispersiei poluanților în aer se realizează fie

24. Modelarea curgerii apei subterane este necesară pentru

pentru surse fixe și continue de emisie cum ar fi coșuri de

stabilirea cât mai exactă a căilor de migrare a contaminanților

dispersie, precum și pentru evaluarea riscurilor în cazul unor

și pentru calibrarea modelelor numerice necesare în diverse

emisii accidentale de gaze periculoase (clor, amoniac,

studii hidrogeologice și de transport a contaminanților.

hidrogen sulfurat, metan etc.).
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LISTĂ SERVICII SPECIFICE MEDIU

25. Modelarea transportului contaminanților în apa

26. Memorii de prezentare pentru etapa de încadrare la

subterană este un proces complex de modelare analitică și

obținerea acordului de mediu prin care se furnizează informații

numerică prin care se estimează transportul și soarta

relevante către autoritatea competentă privind protecția

contaminanților din apa subterană prin mecanisme de

mediului pentru a decide necesitatea efectuării unui studiu de

advecție, dispersie, difuzie și reacție.

evaluare a impactului asupra mediului.

27. Monitorizarea calității solului și apei subterane se poate

28. Notificări pentru etapa de evaluare inițială la obținerea

realiza la solicitarea autorității competente privind protecția

acordului de mediu care este o documentație depusă la

mediului, la cererea beneficiarului sau în cadrul gestionării

autoritatea competentă pentru protecția mediului la începutul

siturilor contaminate. ENVIROLAND dispune de toate

oricărui proiect public sau privat. Pe baza notificării se ia

echipamentele necesare pentru prelevarea unor probe

decizia dacă proiectul analizat se supune procedurii de

reprezentative în conformitate cu cele mai bune tehnici

evaluare a impactului asupra mediului.

disponibile, iar analizele chimice se efectuează doar prin
intermediul laboratoarelor acreditate.

29. Prelevarea probelor de sol în diverse proiecte utilizând

30. Prelevarea probelor de apă subterană în diverse proiecte

echipamente și metodologii în conformitate cu cele mai bune

utilizând echipamente și metodologii în conformitate cu cele

tehnici disponibile.

mai bune tehnici disponibile.

31. Planuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale

32. Planuri de urgență internă în vederea planificării și

care sunt obligatorii pentru obținerea autorizației de

executării acțiunilor de pregătire și intervenție prin care se

gospodărire a apelor sau pentru diverse activități care pot să

reduce riscul asupra angajaților, populației, mediului și

conducă la poluarea apelor în urma unor deversări

proprietății, în caz de accidente în care sunt implicate

accidentale.

substanțe periculoase produse, utilizate, manipulate sau
depozitate în cadrul amplasamentelor SEVESO de nivel
superior.

33. Proceduri în domeniul protecției mediului și securității și

34. Politici de prevenire a accidentelor majore pentru

sănătății ocupaționale prin care se stabilesc metode de lucru

amplasamente SEVESO care cuprind obiectivele globale și

adaptate la condițiile interne ale companiilor astfel încât să fie

principiile de acțiune ale operatorului, rolul și responsabilitatea

eficiente și funcționale și să asigure un înalt grad de prevenire

gestionării, precum și angajamentul privind îmbunătățirea

și protecție a mediului și persoanelor.

continuă a controlului pericolelor de accident major și trebuie
să fie elaborată astfel încât să asigure un nivel ridicat de
protecție și să fie proporțională cu pericolele de accident
major.

35. Programe de prevenire și reducere a cantităților de

36. Rapoarte privind impactul asupra mediului prin care se

deșeuri generate din activitatea operatorilor economici pentru

identifică și se cuantifică impactul negativ și pozitiv al

a identifica măsuri de reducere a periculozității deșeurilor și a

diverselor proiecte publice și private și se propun măsuri de

cantității de deșeuri puse pe piață.

sporire a impactului pozitiv și de reducere a impactului negativ.
Scopul final al raportului privind impactul asupra mediului este
obținerea acordului de mediu.
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LISTĂ SERVICII SPECIFICE MEDIU
37. Rapoarte de securitate elaborate pentru amplasamente

38. Soluții de remediere in-situ și ex-situ a solurilor

SEVESO care sunt evaluări complexe a instalațiilor și

contaminate prin diverse metode cum ar fi: extracția vaporilor

echipamentelor care pot genera accidente majore (ex:

din sol, percolarea prin sol, excavare și bioremediere, excavare

evacuări semnificative de substanțe chimice periculoase,

și depozitare etc. ENVIROLAND modelează și realizează teste

incendii, explozii etc.) și care fac obiectul unor evaluări

pilot înainte de selectarea metodei de remediere pentru a

cantitative de risc și a elaborării unor scenarii de accident

reduce costurile finale de remediere.

major. Rapoartele de securitate se elaborează în conformitate
cu Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de

accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

39. Soluții de remediere in-situ și ex-situ a apei subterane

40. Studii de evaluare adecvată pentru obținerea acordului de

prin pompare-tratare, injecție de aer, oxidare chimică in-situ,

mediu (serviciu externalizat) prin care se evaluează impactul

bariere hidraulice etc. ENVIROLAND modelează și realizează

asupra biodiversității. ENVIROLAND lucrează doar cu specialiști

teste pilot înainte de selectarea metodei de remediere pentru

cunoscuți în domeniu și oferă soluții practice și fezabile pentru

a reduce costurile finale de remediere.

reducerea impactului asupra biodiversității.

41. Studii de fezabilitate pentru remedierea solului și apei

42. Teste de permeabilitate a acviferelor utilizând

subterane prin care se analizează mai multe tehnici și

echipamente de înaltă precizie și metode de calcul adaptate

tehnologii în vederea selectării unei metode fezabile și rapide

condițiilor hidrogeologice. Testele de permeabilitate oferă

pentru decontaminarea solului și/sau apei subterane.

informații importante pentru proiectele tehnice de remediere,

ENVIROLAND modelează și realizează teste pilot înainte de

proiecte de epuisment și foraje de alimentare cu apă.

selectarea metodei de remediere pentru a reduce costurile
finale de remediere.

43. Training-ul angajaților în domeniul protecției mediului

44. Verificarea studiilor de mediu și contraexpertize de mediu

prin care se prelucrează informații adaptate nevoilor și

pentru a analiza și confirma/infirma calitatea diverselor

competențelor persoanelor instruite. Toate instruirile se

rapoarte și documentații pregătite de persoane fizice și juridice

adaptează la cerințele Beneficiarului și la procedurile și

în domeniul protecției mediului.

instrucțiunile aplicate în companie.
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LISTĂ SERVICII SPECIFICE PEISAGISTICĂ
1. Antemăsurători peisagere prin care se realizează un releveu

2. Analize peisagere pentru mediul industrial și comercial prin

al spațiului verde care urmează să fie amenajat și care este

care se identifică punctele forte și punctele slabe, precum și

utilizat pentru elaborarea proiectului peisager.

riscuri și oportunități pentru îmbunătățirea imaginii spațiilor
verzi ale unor Beneficiari din mediul industrial sau comercial.

3. Consultanță pentru gestionarea spațiilor verzi prin care se

4. Intervenții peisagere de primăvară și toamnă prin care se

oferă soluții la probleme punctuale pentru diverși Beneficiari cu

regenerează și formează arborii, arbuștii și plantele existente.

privire la calitatea și întreținerea spațiilor verzi.

Ele includ tăieri, curățare, replantare, supraînsămânțări etc.

5. Evaluarea calitativă și cantitativă a speciilor de plante prin

6. Execuția spațiilor verzi private prin care se intervine în

care se identifică speciile existente și se fac aprecieri cu privire

vederea amenajării unor grădini private prin plantarea unor

la starea de sănătate fitosanitară. Evaluările fitosanitare sunt

specii prestabilite prin proiectul peisager, instalarea

obligatorii înainte de începerea fazei de proiectare a spațiilor

mobilierului urban, amenajarea aleilor pietonale, instalarea

verzi.

sistemelor de irigații etc.

7. Întreținerea spațiilor verzi private presupune lucrări

8. Instalarea gazonului se realizează la cererea Beneficiarului

regulate de intervenție asupra plantelor pentru a evita

și presupune o serie de lucrări specifice înainte de instalare:

dezvoltarea haotică a acestora.

pregătirea terenului, tăvălugire și supraînsămânțare/instalare
rulouri de gazon.

9. Pereți verzi și tablouri cu licheni pentru locuințe individuale,

10. Proiectarea spațiilor verzi prin care se oferă planuri 2D și

recepții hoteluri, recepții clădiri de birouri și/sau spații de lucru.

randări 3D Beneficiarului pentru a evidenția modul în care va
arăta spațiul verde înainte de amenajare. În urma finalizării
proiectului peisager, Beneficiarul poate opta și pentru execuție
în baza unei oferte de preț.

11. Studii de evaluare a riscului și impactului asupra peisajului

12. Studii peisagere și soluții pentru îmbunătățirea peisajului

necesare în principal pentru proiecte industriale mari care pot

prin care se identifică peisajul general în care se desfășoară o

să fragmenteze peisajul natural. În urma unui studiu peisager,

activitate, modul în care aceasta afectează cadrul peisager și

se realizează evaluarea riscurilor și impactului și se furnizează

se oferă soluții pentru integrarea activităților în peisajul urban

soluții eficiente și fezabile pentru îmbunătățirea cadrului

sau rural utilizând combinații de plante și culori adecvate

peisager.

situațiilor analizate.

13. Studii de umbrire și însorire necesare pentru diverse lucrări
și construcții dar și pentru etapa de proiectare pentru a stabili
zonele de soare, penumbră și umbră.
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CONTACT

ADRESĂ
Strada Traian Vuia, nr. 6, Sector 2,
București, România.
TELEFON
Servicii mediu: +40 769 687 634
Servicii peisagistică: +40 760 300 879
EMAIL
office@enviroland.ro
WEBSITE
www.enviroland.ro

