
Soluţii practice, rapide, optime şi complete pentru respectarea 
prevederilor legale din domeniul ingineriei şi protecţiei mediului.

SERVICII
COMPLETE
DE MEDIU

www.global-innovation.com.ro

Global Innovation Solution desfăşoară 
activităţi în domeniul ingineriei şi 
consultanţei de mediu, domeniul 
managementului deşeurilor şi domeniul 
cercetării - dezvoltării - inovării.

CERCETARE & INOVARE

GLOBAL 
INNOVATION 
SOLUTION

PARTENER ÎN PROIECTE DE 

MEDIU ŞI ENERGIE



CONSULTANŢĂ 
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 Consultanţă legislativă

• Identificarea problemelor şi necesităţilor 
pentru conformarea la prevederile 
legislaţiei de mediu în vigoare;

• Acordarea de asistenţă tehnică de
specialitate şi elaborarea unui Plan 
pentru implementarea obligaţiilor nou 
apărute în legislaţia de protecţie a 
mediului în funcţie de activitatea 
specifică a beneficiarilor.

 Avize / Acorduri/ Autorizaţii/ 
Autorizaţii Integrate de Mediu

• Consultanţă şi susţinerea documentaţiei 
în raport cu Autorităţile  Competente în 
domeniul protecţiei mediului până la 
obţinerea actelor de reglementare ;

• Reprezentare din punct de vedere
procedural în cadrul procedurii de 
avizare/autorizare în domeniul protecţiei 
mediului.

 Monitorizarea și remedierea 
siturilor contaminate

Planificarea, gestionarea și desfășurarea 
de activități de decontaminare a 
depozitelor de deșeuri neconforme, a 
depozitelor petroliere închise, a 
batalurilor, a siturilor poluate cu diferite 
substanțe ca urmare a activității 
industriale (minerit și metalurgie, 
industria chimică, industria petrolului, 
depozitele vechi de pesticide).

1.1. Asistenţă tehnică în managementul 
ambalajelor introduse pe piaţă de către 
producători/ importatori;

1.2. Identificarea obligaţiilor de plată şi 
întocmirea lunară a declaraţiei pentru 
Administraţia Fondului pentru Mediu;

1.3. Identificarea şi codificarea deşeurilor 
generate în conformitate cu legislaţia de 
mediu în vigoare;

1.4. Elaborarea şi menţinerea evidenţei 
lunare privind gestiunea deşeurilor;

1.5. Întocmirea şi transmiterea raportărilor 
lunare / anuale către autoritatea 

competentă de protecţie a mediului;

1.6. Raportările în aplicaţia electronică 
Sistemul Integrat de Mediu (SIM);

1.7. Trasabilitate deşeuri de ambalaje;

1.8. Instruire  personal  privind 
managementul ambalajelor şi deşeurilor.

Managementul deșeurilor
Sistemul  integrat de management al deşeurilor oferă eficienţă economică sporită şi o mai bună gestionare a deşeurilor.

SOLUŢII
TEHNICE
INTEGRATE
INGINERIE & 
PROTECŢIA MEDIULUI



02 DOCUMENTAŢII TEHNICE & STUDII DE MEDIU
PENTRU AVIZARE / AUTORIZARE

 Studii de soluţie

Studii de soluţie pentru îmbunătăţirea, modernizarea sau implementarea 
echipamentelor de depoluare în scopul reducerii emisiilor de poluanţi, în 
conformitate cu prevederile BAT (Best Available Techniques).

 Avize & autorizaţii de gospodărire a 
apelor 

GIS și colaboratorii săi elaborează documentaţiile 
tehnice pentru fundamentarea solicitării avizului de 
gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a 
apelor pentru instituțiile publice și private interesate.

AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR 
Document  ce reglementează regimul lucrărilor care se 
construiesc pe ape şi/sau au legătură cu apele, cât şi cu 
activităţile social-economice, cu efecte potenţial negative 
asupra componentei hidraulice a mediului.

AUTORIZAŢIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR
Document necesar la punerea în funcţiune sau 
exploatarea lucrărilor care se construiesc pe ape şi/sau au 
legătură cu apele, cât şi cu activităţile social-economice, 
cu efecte potenţial negative asupra componentei 
hidraulice a mediului.

AVIZ AMPLASAMENT
Se solicită de către beneficiar sau titularul de investiție în 
baza unui formular, însoțit de o documentație tehnică 
întocmită conform Ordinului 2/04.01.2006 de o instituție 
publică sau privată certificată de către Ministerul 
Mediului.

 Elaborare documentații tehnice 
și studii de mediu pentru: 

• Avize de Mediu
• Acorduri de Mediu
• Autorizaţii de Mediu (AM)
• Autorizaţii Integrate de Mediu (AIM)
• Evaluări de Mediu 

GIS este înregistrată în Registrul Național al Elaboratorilor 
de Studii pentru Protecţia Mediului, aprobat de Ministerul 
Mediului, pentru toate tipurile de studii:

• Raport de mediu (RM)
• Raport privind impactul asupra mediului (RIM)
• Bilanț de Mediu (BM)
• Raport de amplasament (RA)
• Raport de securitate (RS)
• Evaluare adecvată (EA)

GIS elaborează şi alte tipuri de studii: 

• Studii de dispersie a poluanţilor în aer (SDP)
• Studii de evaluare a impactului cumulat
• Planuri de Urgenţă Internă (PUI)
• Politica de Prevenire a Accidentelor Majore (PPAM)
• Analiza de Risc datorat substanţelor chimice periculoase
pentru operatori Non-Seveso
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REDUCERE 
CHELTUIELI

  EVITARE 
AMENZI

CREŞTERE 
PROFIT

AUDIT
DEŞEURI

CE REPREZINTĂ?

O evaluare sistematică, periodică și obiectivă a 
performanței sistemului de management și a proceselor 
de gestiune a deșeurilor .

SCOPUL 

Efectuarea unei analize a sistemului actual de 
management al deșeurilor și identificarea  modalităţilor  
de reducere, reutilizare și reciclare a deșeurilor existente, 
pentru cea mai rentabilă soluție a momentului.

ETAPE

• Înţelegerea nevoilor companiei și a  scopului auditului;
• Determinarea modului de abordare a auditului;
• Analizarea documentelor relevante ale companiei;
• Vizitarea facilităţilor de producţie şi intervievarea 
angajaţilor;
• Derularea efectivă a unei proceduri de sortare a unui 
eşantion relevant de deşeuri generate în companie;
• Documentarea informaţiilor utilizate în elaborarea 
auditului de deşeuri.

REZULTATE

Auditul de deşeuri oferă companiei dumneavoastră soluții 
din punct de vedere tehnic, operațional și financiar pentru:
• selectarea tehnologiilor și a partenerilor comerciali;
• reducerea generării deșeurilor in faza de concept și 
design al produselor;
• reducerea generării deşeurilor în faza de producţie;
• reutilizarea unei cantități cât mai semnificative din 
deșeurile generate;
• reciclarea necesară a cantităților de deșeuri reciclabile.

BENEFICII
 Reducerea costurilor cu materia primă;

 Reducerea riscurilor asociate nerespectării 
legislației și normelor de mediu prin evitarea 
sancțiunilor și a suprataxelor aplicate de autoritățile 
competente;

 Reducerea costurilor generate de eliminarea 
deșeurilor prin dirijarea acestora către instalații de 
valorificare (inclusiv valorificarea energetică);

 Eficientizarea contractelor cu terții în ceea ce 
privește valorificarea deșeurilor;

 Reutilizarea în mod eficient a deșeurilor generate 
în fluxurile de producție;

 Reducerea cheltuielilor generate de îmbolnăvirea 
personalului, ca urmare a măsurilor propuse de 
reducere a expunerii lucrătorilor la impactul negativ 
generat de deșeuri (prin îmbunătățirea procedurilor 
interne aplicabile).



05 MANAGEMENT
DE PROIECT

 Management de proiect

• Realizarea  cadrului general al 
managementului de proiect;

• Identificarea proceselor de 
management de proiect și a 
responsabilităților fiecărui participant în 
cadrul acestora;

• Managementul riscurilor;

• Managementul documentelor;

• Managementul timpului;

• Managementul costurilor;

• Managementul contractelor;

• Managementul relațiilor de afaceri cu 
furnizorii.

 Proiecte de decontaminare

Planificarea, gestionarea și desfășurarea 
activităților de decontaminare de situri 
poluate cu diverse substanțe ca urmare 
a activităţii diverselor industrii: 

• Minerit și metalurgie;
• Industria chimică;
• Industria petrolului, caracterizată prin 
mai multe tipuri de site-uri (puțuri de 
extracție, depozite de petrol, stații de 
distribuție carburanți, rafinării, iazuri, 
etc), fiecare având un impact specific 
asupra mediului;
• Depozitele vechi de pesticide;
• Decontaminarea solurilor poluate în 
jurul complexelor industriale de 
prelucrarea metalelor;
• Consultanță si management în 
decontaminarea depozitelor de deșeuri 
neconforme.

 Sarcini asumate de 
managerii noștri

• Alocarea unui număr optim de 
specialiști pentru îndeplinirea la termen 
și în cele mai bune condiții a activităților 
specifice;
• Definirea și realizarea de propuneri 
referitoare la probabilitatea maximă de 
succes a proiectului;
• Preluarea întregii responsabilități de 
implementare în baza semnării unui 
contract de consultanță;
• Asigurarea asistenței necesare derulării 
contractului;
• Respectarea termenelor contractuale;
• Supervizarea implementării 
proiectelor, indiferent de complexitate;
• Oferirea de training-uri pentru 
cunoașterea și înțelegerea sistemului.

04 CERCETARE, DEZVOLTARE & INOVARE
ÎN INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

 Echipa de cercetare

GIS oferă servicii de înaltă clasă în 
domeniul ingineriei, echipa având în 
componenţă personal de înaltă 
calificare: 

• ingineri cu experiență îndelungată în 
domeniul ingineriei mediului si 
energetică industrială;

• ingineri cu titlu de doctor în domeniile 
eficienţă energetică, surse alternative de 
energie, protecția mediului şi ingineria 
chimică.

 Implicarea GIS în Proiecte 
Europene

GIS  este implicată într-o serie de 
proiecte europene pe programul 
Horizon 2020 privind sistemele de 
stocare a energiei, managementul 
deşeurilor, bioremediere, fitoremediere 
şi detectarea de la distanţă a poluanţilor 
din sol, aer și apă.
GIS, alături de alţi membri din 7 ţări 
europene, a fost partener în proiectul 
Horizon 2020 - “Urban Metabolism 
Accounts for Building Waste 
Management Innovative Networks and 
Strategies - U.rbanWins”.

 Proiecte Naţionale de 
Cercetare și Inovare 

• GIS participă la proiecte variate de 
cercetare și dezvoltare naționale, 
expertiza angajaților și colaboratorilor.

• Parteneriate/colaborări cu  universități 
si institute de cercetare pentru realizarea 
stagiilor de practică ale studenților şi 
dezvoltarea tinerilor cercetători.



GLOBAL INNOVATION SOLUTION

CONTACT 

Calea Griviței 82-89, etaj 1, 

sector 1, Bucureşti, România 

office@global-innovation.com.ro

+40 759054001

DESPRE 
NOI

Colaborăm cu experţi din 
universităţi și institute de 
cercetare cu renume: 
Universitatea Politehnică din 
Bucureşti, Institutul de 
Cercetări pentru Pedologie şi 
Agrochimie, Institutul de 
Studii şi Proiectări 
Energetice, Tecnalia 
Fundacion Research and 
Innovation, RIVM (Olanda), 
Centrul de cercetare 
BIOTEHGEN.

  Echipa de experți multidisciplinari 
furnizează soluții tehnice integrate 
pentru o gamă vastă de domenii 
asociate protecției mediului și 
energiei:

∙ Ingineria mediului; 
∙ Energetică industrială;
∙ Eficienţă energetică;
∙ Surse alternative de energie; 
∙ Protecţia mediului; 
∙ Inginerie chimică; 
∙ Politici energetice. 

  Aceasta permite oferirea unor 
servicii variate: 

  ∙ Asistenţă tehnică în proiecte de 
cercetare,  dezvoltare, inovare și 
consultanță în diverse domenii;

  ∙ Consultanţă de mediu;
  ∙ Elaborarea documentaţiilor 

pentru obţinerea avizelor, 
acordurilor, autorizaţiilor, 
autorizaţiilor integrate de mediu; 

  ∙ Vânzări de echipamente pentru 
managementul deşeurilor.




