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Despre Noi

Datorită seriozității de care a dat dovadă, societatatea ECO GEODRUM a 
înregistrat o creștere semnificativă de la an la an în domeniile în care 
activează (proiectare, studii geotehnice și de mediu). 

Această evoluție , care chiar și în contextul actual dificil pe plan național și 
internațional, cauzat de efectele pandemiei provocate de COVID-19, suntem 
foarte încrezători că se va menține la nivelul previzionat în planul de 
business. Discutăm, mai exact, despre o creștere  a cifrei de afaceri cu 25% și 
păstrarea profitului actual.

Echipa ECO GEODRUM este formată din peste 100 de persoane cu 
experiență considerabilă în domeniu, atât angajați proprii cât și 
colaboratori dedicați, având lucrări în desfășurare pe întregul teritoriu al 
țării.
 
ECO GEODRUM este o companie în continuă expansiune, reuşind prin 
strategiile de business implementate să devină, într-o perioadă scurtă de 
timp, un competitor serios pe piaţa în care activează. Acest lucru se reflectă 
în evoluţia cifrei de afaceri a companiei în perioada 2016-2020, prezentată în 
tabelul de mai jos. 

ECO GEODRUM este o companie privată fondată în anul 2016, având 100% 
capital românesc. Încă de la înfiinţare, s-a remarcat prin profesionalism, 
calitate şi performanţă în serviciile pe care le prestează, şi anume: 
proiectare, investigaţii de teren şi elaborare de documentaţii şi studii în 
domeniile geotehnică, protecția mediului şi decontaminare pentru lucrări 
mari de infrastructură şi de explorare/exploatare de resurse naturale.  

Deţinem unul dintre cele mai performante echipamente de execuţie mă+
surători geoelectrice din ţară (cu investigarea până la 200 m adâncime), staţii 
de sortare (piatră spartă/ balast şi pământ) şi autoturisme de transport 
pentru echipele care își desfășoară activitatea în teren și utilaje de foraj 
geotehnic și de mediu. De asemenea efectuăm și investigații de  
prospecțiune seismică în domeniul resurselor naturale.

Cifra de afaceri 2016 2017 2018 2019 2020

386.499 219.518 874.228 1.566.543

2021

2.541.213 4.350.649

*Datele financiare afişate sunt prezentate în RON, moneda de circulaţie a ţării 



Serviciile Noastre
În prezent, ECO GEODRUM efectuează o gamă variată de activităţi şi 
servicii, dintre care se pot menţiona următoarele: 

servicii de proiectare: platforme, lucrări de artă, drumuri, fundaţii 
speciale; 
servicii de sortare a materialelor de construcţii (sol şi piatră spartă) 
pentru şantierele de construcţii; 
servicii de excavare a solului şi a pietrei/ balastului pentru lucrări de 
construcţii; 
execuţia de măsurători geoelectrice; 
execuţia de foraje geotehnice; 
elaborarea de documentaţii/ studii de teren geotehnice; 
elaborarea şi revizuirea documentelor necesare obţinerii avizelor/ 
autorizaţiilor/ certificatelor/ acordurilor de mediu, urbanism, 
gospodărirea apelor, OSPA, ANIF, DADR, DSP, MAPN etc., precum şi 
obţinerea acestora în numele Beneficiarilor;
elaborare studii de mediu
monitorizarea lucrărilor de construcţie prin instrumente de măsurare 
specifice; 
servicii de proiectare sonde de explorare; 
servicii de proiectare a perimetrelor necesare de investigat seismic, în 
vederea identificării potenţialului de exploatare a resurselor naturale; 
consultanţă tehnică în domeniile geotehnică, protecţia mediului (inclusiv 
decontaminare) şi petrol şi gaze. 
 



Pentru noi, dezvoltarea profesională a 
angajaţilor este o prioritate, de aceea acordăm 
o atenţie deosebită participării acestora la 
cursuri de pregătire profesională continuă. 

În viitor, societatea urmăreşte să atragă şi mai 
mulţi profesionişti din domeniu şi să îşi 
mărească numărul de echipamente tehnice 
performante.

În prezent ECO GEODRUM a reuşit cu succes să 
implementeze sistemele de Management, 
Calitate şi Mediu, Sănătate şi Securitate 
ocupaţională, datorită solicitării tot mai mare 
de implicare în proiecte naţionale şi europene. 



ISO 9001

Standardul ISO 9001 specifică 
cerințele generale pentru 
implementarea, dezvoltarea și 
îmbunătățirea sistemelor de 
management al calității cu scopul 
livrării de servicii și produse de 
calitate superioară.

ISO 14001

Standardul ISO 14001 solicită unei 
organizații să declare ceea ce face 
în privința controlării și reducerii 
impactului sau asupra mediului 
înconjurător; să realizeze în practică 
ceea ce a declarat în politica sa de 
mediu; să înregistreze ceea ce s-a 
întâmplat; și să învețe din 
experiențe.

Acreditări



Descrierea serviciilor

Studii geotehnice

Echipa noastră a susținut o gama variată de 
studii și proiecte în domeniul geotehnic.
În scopul elaborării unor documente de 
calitate, ECO GEODRUM oferă o atenție 
deosebită investigării terenului de fundare: de 
la calitatea analizelor și testetelor efectuate 
pentru determinarea proprietăților fizice și 
mecanice ale solului până la determinarea 
nivelului pânzei freatice și comportamentul 
seismic al acestuia.

HIDROGEOLOGIE

GEOFIZICĂ

GEOLOGIE

SEISMICĂ

MONITORIZARE A

CONTROLULUI 

CALITĂȚII EXECUȚIEI 

LUCRĂRILOR ÎN ȘANTIER

Utilaje performante ce pot realiza foraje cu diametrul de 152 mm 

și o adâncime medie de 100 m

Forajele sunt executate în carotaj continuu cu testare SPT în foraj 

și cu capacitatea de a preleva probe tulburate sau netulburate cu 

ajutorul prelevatoarelor de tip: Shelby, Dennison, Mazier, Liner.

Dispozitive de măsurare geofizică

Echipamente pentru efectuarea testelor de tip DPH, DPSH, CPT, CPTu, ERI

Dispozitive de măsurare inclinometrice

Dispozitive de măsurare automate piezometrice (DIVER)

Echipă calificată cu decenii de experiență

Pentru executarea studiilor geotehnice utilizăm:Pentru executarea studiilor geotehnice utilizăm:



Proiectare

ECO GEODRUM realizează proiecte de drumuri, poduri și lucrări de artă 
în funcție de tema de proiectare a beneficiarului. Toate lucrările de 
proiectare vor respecta toate normele și STAS-urile în vigoare.

elaborarea documentației pentru obținerea avizelor și acordurilor 

solicitate prin certificatul de urbanism;

elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC);

elaborarea proiectului de organizare a execuției lucrărilor (POE);

elaborarea proiectului tehnic de execuție, (PTE + DE + caiete de sarcini pe 

specialități , antemăsurători și liste cu cantități de lucrări);

întocmire documentație cadastrală și înscrierea în cartea funciară;

proiectare lucrări de reabilitare poduri, drumuri și lucrări de artă existente;

expertize tehnice pentru lucrări de poduri, drumuri și lucrări de artă 

existente;

studii de prefezabilitate pentru lucrări de poduri, drumuri și lucrări de artă 

noi;

studii de fezabilitate și optimizare costuri pentru lucrări noi sau reabilitarea 

celor existente;

proiectarea lucrărilor provizorii de poduri, drumuri și lucrări de artă;

evaluarea capacității portante a lucrărilor de poduri, drumuri și lucrări de 

artă existente;

detalii de execuție;

monitorizarea lucrărilor de artă;

servicii de proiectare și amenajare urbană;

evaluări economice și analize cost-beneficiu în cadrul proiectelor;

testare și monitorizare în domeniul static și dinamic.



ECO GEODRUM furnizează servicii de 
monitorizare a biodiversității, documentații de 
mediu în conformitate cu cerințele specifice de 
protecție a mediului naționale și europene

Studii de evaluare adecvate

Rapoarte de mediu

Obținerea de autorizații, avize, acorduri de mediu sau construcție

 Rapoarte de monitorizare a biodiversității pe toate componentele

Studii de gospodărire a apelor

Studii cu privire la gradul de contaminare și al eficienței procesului de 

decontaminare

Managementul activiății de decontaminare

Desen tehnic și asistență specializată

Colaborăm cu laboratoare de top din România în 
vederea realizării analizelor specifice .

Studii de mediu



Serviciile realizate în laboratoarele partenere

Testarea indicatorilor fizici și chimici pentru pânza freatică , apa de suprafață, și apa 

reziduală.

Stabilirea gradului de agresivitate al mediului (al solului natural și al pânzei 

freatice ) pe beton și beton armat;

Determinarea conținutului de carbon;

Determinarea emisiilor din atmosferă;

Determinarea conținutului componentelor volatile organice (VOCs);

Determinarea concentrației gazelor din seră;

Măsurarea nivelului de zgomot:

Testări fizice și chimice ale probelor de sol;

 

Analiza apei

  analiza pânzei freatice;

  analiza apei de suprafață;

  analiza apei reziduale (apă reziduală, în concordanță cu NTPA 001 și NTPA 002).



Analiza calității aerului 

  determinarea concentrației noxelor în atmosferă. 

  determinarea particulelor în suspensie și a pulberilor sedimentare.

Analiza solului

  determinarea concentrației de metale grele din sol;

  determinarea concentrației produșilor petrolieri din sol;

  determinarea altor componenți chimici de origine industrială.

Măsurarea zgomotului

  măsurarea nivelului zgomotului

 de interior;

  măsurarea nivelului zgomotului 

de exterior.

Alte analize

  determinarea agresivității apei 

asupra betonului, betonului 

armat și asupra metalelor



Servicii de monitorizare a biodiversității

ECO GEODRUM are o vastă 
experiență în elaborarea și 
managementul proiectelor complexe , 
studiilor și rapoartelor pentru 
monitorizarea biodiversității, atât în 
timpul execuției acestora, cât și după 
finalizarea acestora (în timpul 
perioadei de exploatare a proiectului)

Principalul obiectiv al acestor 
activități este reprezentat de 
protecția habitatelor de interes 
comunitar și național conform 
directivelor europene și legislației 
naționale in vigoare

Servicii de Monitorizare a Biodiversității:
Evaluarea impactului generat în fazele diferite de execuție ale unui proiect;

Identificarea activităților potențial poluatoare;

Propunerea de măsuri în scopul reducerii /eliminării  impactului potențial/ impactului 

existent;

Verificarea eficienței măsurilor adoptate de atenuare a impactului; 

Specialiștii în biodiversivitate identifică și analizează habitatele și speciile de floră și 

faună posibil afectate de diferite proiecte/activități. Aceștia propun măsuri de 

conservare dar și de diminuare a efectelor lucrărilor asupra mediului înconjurător.

Inventarierea florei și faunei este obținută prin aplicarea metodologiilor practicate și 

recunoscute la nivel internațional, care conțin protocoale de monitorizare pentru toate 

grupurile de lucru și anume : habitate, flora, ihtiofauna ,avifauna ,chiroptere, 

nevertebrate terestre și acvatice, herpetofauna, mamifere.



Alte servicii

Procesul de sortare pentru piatră și sol
Dispunem de stații de sortare performante, excavatoare,basculante, și 
alte echipamente utilizate în lucrări de sortare a pietrei sparte și a solului. 

se pretează la aplicații diverse (cariere piatră, reciclare, demolări, 
balastiere), și oferă posibilitatea adaptării producției în funcție de cerințele de 
moment, la costuri optime.;
benzile transportatoare integrate cu pliere hidraulică au înălțimea de 
descărcare printre cele mai mari din această clasă, iar acest lucru 
permite realizarea stocurilor, reducând astfel intervalele de manipulare a 
materialelor concasate cu utilajele mobile de suport;
alimentator ciur și benzi transportoare cu viteză variabilă: crește 
productivitatea prin corelarea in timp real a alimentării cu 
evacuarea materialului.

Avantaje:



Investigații geofizice
 Investigațiile geofizice reprezintă o metodă complementară de 
prospectare, asigurând obținerea informațiilor suplimentare 
despre proprietățile fizice, chimice și electrice asociate terenului. 
Sunt folosite pe scară largă, asigurând, împreuna cu lucrările de 
prospectare directă și identificarea particularităților geologice 
locale o imagine completă a terenului de fundare sau a straturilor 
litologice.

determinarea rapidă a adâncimii și grosimii stratelor geologice;
detectarea schimbărilor litologice în plan orizontal și vertical și 
localizarea condițiilor geologice locale ;
determinări asupra gradului de poluare a solului sau a apei subterane;
exploatarea corpurilor sau stratelor în cadrul proiectelor de cercetare 
a resurselor minerale;
identificarea diferențelor de rezistivitate a straturilor întâlnite 
în amplasament.

Avantaje:

Activitate de Well permitting
Reprezintă obținerea avizelor și autorizațiilor pentru activitățile de 
amplasare a sondelor petroliere de explorare și exploatare.

Menținem relațiile cu autoritățile competente;

Elaborăm documentații pentru obținerea avizelor și a autorizațiilor;

Menținerea legăturii cu primării /consilii județene /agenții;

Depunerea documentațiilor elaborate (parți scrise și parți desenate);

Reprezentarea beneficiarilor în ședințe, precum și susținerea 

documentațiilor în comisiile tehnice de avizare.

Avantaje:



Parteneri & Beneficiari



Parteneri & Beneficiari



office@ecogeodrum.ro 
www.ecogeodrum.ro

ecogeodrum@gmail.com 

Tel:0314.252.207
        0743.580.716
Tel:0314.252.207
        0743.580.716
Fax:0314.252.208Fax:0314.252.208

S.C. Eco Geodrum S.R.L. 
Str. Smochinului nr. 13, 
Sector 1, Bucureşti


