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Consultanță
Protecția mediului

O echipă multidisciplinară de specialiști cu experiență internațională vă
oferă servicii personalizate și soluții inovatoare pentru respectarea
cerințelor legale în domeniul protecției mediului și sănătății.
Fie că este vorba de un teren viran sau verde, orice proiect de construcție
necesită planificare și proiectare de către specialiști acreditați.

Oferim servicii de mediu în fiecare etapă a activității dvs. Participăm la
procesul de investiții pentru instalații noi, sau pentru modificări în
instalațiile existente. Indicăm posibilitățile de soluții pentru a asigura cea
mai bună protecție a componentelor de mediu, monitorizăm și îndeplinim
toate formalitățile în pregătirea, implementarea și exploatarea unui nou
proiect.
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Documentație
obținere acorduri/ avize/ autorizații

→ Fișa de prezentare și declarație
→ Raport de amplasament
→ Formular de solicitare
→ Analiză comparativă BAT (Best Available Techniques)
→ Raport privind situația de referință a amplasamentului
→ Documentație tehnică în vederea solicitării Autorizației/Avizului de
Gospodărirea Apei
→ Plan de prevenire și control a poluărilor accidentale
→ Memoriu de prezentare
→ Raport la Studiul privind impactul asupra mediului

→ Bilanțuri de mediu, nivel I și II
→ Studiu de evaluarea riscului
→ Raport de mediu
→ Raport geologic

SEVESO
Calcul pentru stabilirea încadrării în prevederile Directivei
SEVESO III - etapa de verificare a încadrării amplasamentului în cele
două clase stabilite prin Lege, pe baza Fișelor cu date de securitate și a
consumurilor anuale de chimicale
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Studii și evaluări
→ Raport privind investigarea preliminară a unor situri
contaminate/potențial contaminate
→ Raport privind investigarea detaliată a unor situri
contaminate/potențial contaminate
→ Plan de gestionare a solvenților cu conținut de COV
→ Audit de deșeuri
→ Evaluare calității mediului în amplasament (Site Assessment)
→ Raport Due Diligence, phase I&II

→ Audit de azbest
→ Evaluare impact de mediu si social (ESIA)
→ Audit de conformare legislativă
→ Plan de eșantionare deșeuri

Vă susținem în obținerea aprobărilor pentru implementarea investiției,
exploatarea instalării sau utilizarea unității, precum și la respectarea
termenelor de raportare. Acțiunile noastre contribuie la obținerea „undei
verzi” pentru investiții.

Alte documente solicitate de legislație
• Fișa tehnică/de securitate pentru produse/preparate chimice
• Raport de caracterizare și clasificare deșeuri

Externalizare servicii de consultanță - preluăm
responsabilitățile de mediu.
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Beneficiile partenerilor noștri

→ Aveți acces la o serie de servicii de
consultanță și de laborator care vă pot susține
în inițierea și aplicarea politicilor de mediu
→ Vă oferim asistență profesională în
pregătirea diverselor documentații în vederea
obținerii anumitor autorizații/acorduri/avize de
mediu și, la cerere, menținem legătura între
diferite autorități
→ Vă actualizăm cu schimbările legislative
aplicabile proiectelor și activităților de mediu
→ Pe baza studiilor, rapoartelor, testelor de
laborator, puteți lua măsuri mai bune în
explorarea și gestionarea instalațiilor și chiar
în accesarea surselor de finanțare europene
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Serviciul clienți
Ne pasă de partenerii noștri
Fiecare client este important pentru noi. Avem grijă de cerințele partenerilor noștri
și oferim asistență înainte, în timpul și după tranzacționarea serviciilor noastre.
Abordăm fiecare proiect individual și împărtășim cunoștințele și experiența în
fiecare etapă a derulării acestuia. Așteptările și preferințele partenerilor noștri sunt
valoroase pentru noi.

0752 062 397

bucuresti@wessling.ro

Certificările noastre

WESSLING România este evaluată de către Coface ca fiind Excellent Small & Medium
Enterprises, o garanție în plus că ați făcut alegerea corectă

6

Doriți mai multe informații?
Luați legătura cu noi.

dr.chim. Mariana Laurenția
CHIVU
T: 0752 062 397
E: mariana.chivu@wessling.ro
W: www.wessling.ro

LABORATOR

CONSULTANȚĂ
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