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PREZENTARE S.C. SOCIETATEA DE CERCETARE A 
BIODIVERSITĂȚII SI INGINERIA MEDIULUI AON S.R.L. 

(fosta S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L.) 
 
S.C. SOCIETATEA DE CERCETARE A BIODIVERSITĂȚII SI 

INGINERIA MEDIULUI AON S.R.L. este specializata in oferirea de solutii 
complete pentru protectia mediului, in special in domeniul biodiversitatii si 
monitorizarii amplasamentelor.  

S.C. SOCIETATEA DE CERCETARE A BIODIVERSITĂȚII SI 
INGINERIA MEDIULUI AON S.R.L. isi desfasoara activitatea incepand cu anul 
2001 si este coordonat de Petrescu Traian, presedinte al Uniunii Nationale a 
Practicienilor de Protectia Mediului din Romania si expert de mediu atestat de 
Ministerul Mediului. 

S.C. SOCIETATEA DE CERCETARE A BIODIVERSITĂȚII SI 
INGINERIA MEDIULUI AON S.R.L. își desfășoară activitatea in punctul de lucru 
din Municipiul Constanta, situat in Bld. I. C. Bratianu, nr. 131, proprietate privata 
a societatii, pe o suprafata desfasurata de cca. 700 mp ce cuprinde birouri pentru 
departament biodiversitate, departament proiectare, serviciu juridic, serviciu 
contabil, laboratoare, etc., dar realizeaza lucrari in toata tara. 

 

 
Fațada fața clădire – intrare din Bld. I. C. Brătianu 



 
 

 

 

Intrare din Bld. I. C. Brătianu (vis-a-
vis de stația carburanți Rompetrol) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fațada spate clădire 
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Compania este atestata de Ministerul Mediului de peste 10 ani, inca din anul 

2007, avand atestatele pentru: 

 elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului nr. EIM – 05 – 
408 / 04.07.2007 

 efectuarea bilanturilor de mediu nr. BM – 05 – 414 / 04.07.2007 
Societatea este acreditata de Ministerul Mediului, fiind inscrisa in “Registrul 

National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului” la pozitia 111, 
pentru toate tipurile de studii de mediu, respectiv:  

 R.M. – Raport de Mediu 

 R.I.M. – Raport privind Impactul asupra Mediului 

 B.M. – Bilant de Mediu 

 E.A. – Studiu de Evaluare Adecvata 

 R.A. – Raport de Amplasament 

 R.S. – Raport de Securitate 



S.C. SOCIETATEA DE CERCETARE A BIODIVERSITĂȚII SI 
INGINERIA MEDIULUI AON S.R.L. dispune de cea mai mare echipa de 
specialisti in domeniul biodiversitatii, persoane fizice si juridice atestate de 
Ministerul Mediului: 

- 6 experti de mediu - persoane fizice atestate de Ministerul Mediului 
- 9 biologi si ecologi pentru realizarea studiilor privind influenta obiectivelor 

asupra biosistemelor aflate in interiorul si in vecinatatea amplasamentelor 
- 4 doctori in biologie 
- 1 doctorand in biologie 
- fostul sef al departamentului de biodiversitate din cadrul Agentiei pentru 

Protectia Mediului Constanta 
- tehnicieni ecologi 
- ingineri de diverse specializari (constructii, retele, structuri, etc.) 

Pe langa specialistii sai, societatea are numerosi colaboratori externi, 
specializati si in alte domenii, colaboreaza de la caz la caz cu Institute de 
Cercetare, Custozi de Arii Naturale Protejate, ONG-uri de profil, Asociatii de 
Mediu: 

- Uniunea Nationala a Practicienilor de Protectia Mediului din Romania – 
sediul central la Bucuresti, precum si filiale in mare parte din judetele tarii 

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa", 
- Asociatia ECO DOBROGEA (Constanta) 
- ONG ECOWATCH (Constanta) 
- Organizatia ecologista Mare Nostrum  

colaborarea cu acestea ducand la acoperirea tururor domeniilor de activitate. 
 De asemenea S.C. SOCIETATEA DE CERCETARE A BIODIVERSITĂȚII 
SI INGINERIA MEDIULUI AON S.R.L. colaboreaza cu societati din grupul 
nostru in cadrul carora isi desfasoara activitatea ingineri constructori, inclusiv 
ingineri constructori acreditati de Ministerul Mediului, ingineri mecanici si de alte 
specializari acreditati de Ministerul Mediului, arhitecti, astfel putand fi asigurata o 
monitorizare simultana in perioada de constructie a proiectelor, conform cerintelor 
din Acordurile de Mediu.  

In afara de angajatii si colaboratorii nostrii permanenti prezentati mai sus, 
S.C. SOCIETATEA DE CERCETARE A BIODIVERSITĂȚII SI INGINERIA 
MEDIULUI AON S.R.L. colaboreaza si cu alti experti: experti geografi, experti 
GIS, alti experti ornitologi, experti socio-economisti, etc. din cadrul 
Universitatii Ovidius Constanta,  precum si persoane fizice independente. 

Echipa formata din specialistii in diversele domenii mentionate mai sus 
folosesc pentru deplasarile / studiile in teren unele din cele mai performante 
echipamente de observatie, inregistrare, in vederea identificarii cat mai exacte a 



speciilor de fauna, avifauna si flora, de pe amplasamente, respectiv GPS, luneta, 
aparate foto profesionale, binocluri, radare lilieci, sisteme optice, sisteme laser de 
masurare a distantei, autoturisme 4 x 4, sisteme de inregistrari imagini si sunete pe 
timp de noapte, aparate de masurat intensitatea sunetelor, radare, etc. 

Astfel este posibila observarea si/sau inregistrarea unor fenomene care se 
petrec in viteza, la distante mari sau care necesita o analiza ulterioara amanuntita. 
Acest gen de observatii permite surprinderea in situ a etologiei diferitelor specii de 
pasari, fara ca rezultatele sa fie influentate de prezenta observatorului. 

Metodologiile utilizate in deplasarile / studiile in teren constau in general in: 
- Observatii directe si colectari de probe 
- Observatii cu ajutorul aparaturii speciale din dotare 
- Analize si sinteze ulterioare realizate pe baza primelor doua metodologii, cu 

rolul de a centraliza, verifica si interpreta datele obtinute din teren 
- Corelarea cu datele bibliografice existente - vine in sprijinul observatorului 

inca dinaintea inceperii observatiilor in teren (date generale cu privire la 
biodiversitatea locala sau regionala), in timpul acestora (folosirea 
determinatoarelor) sau in cadrul analizelor si sintezelor ce decurg in urma 
observatiilor in teren (corelari cu rezultate ale unor monitorizari din tara si 
strainatate). In concluzie, corelarile permanente cu alte date bibliografice 
existente intervin in obtinerea unor rezultate cat mai verosimile. 
Studiile pentru protectia mediului (R.M., R.I.M., B.M., R.A., E.A., R.S.) se 

realizeaza pentru toate domeniile de activitate, cu precadere pentru: Industria 
Energetica, Energii regenerabile, Producerea si prelucrarea metalelor, Industria 
chimica petrochimica si a cauciucului, Industria Alimentara, Gestiunea deseurilor, 
Proiecte de infrastructura, Industria extractiva a petrolului, gazelor naturale, 
carbunelui si turbei, Turism si recreere, Alte tipuri de proiecte. 

Alte tipuri de studii realizate de S.C. SOCIETATEA DE CERCETARE A 
BIODIVERSITĂȚII SI INGINERIA MEDIULUI AON S.R.L. in domeniul 
protectiei mediului: 

 Audit de mediu pentru situatia unor terenuri - dezafectare/demolare cladiri, 
reconversie intreprinderi foste mari poluatoare, s.a. 

 Studii si evaluari pentru programe de depoluare in zone cu grad mare de risc 

 Realizarea de centre de interventii la nivel Dunare-Marea Neagra etc. 

 Accesare fonduri de mediu si nu numai, intern si extern 

 Consultanta in domeniul legislatiei de mediu incluziv norme de aplicare si  
ghiduri 

 Proiecte tehnice de refacere a mediului 

 Proiecte de monitorizare a factorilor de mediu 

 Studii de risc 



 Rapoarte de securitate 

 Studii de evaluare a impactului social si planuri de atenuare a impactului 
social 

 Studii in domeniul folosirii energiilor neconventionale 
S.C. SOCIETATEA DE CERCETARE A BIODIVERSITĂȚII SI 

INGINERIA MEDIULUI AON S.R.L. a elaborat studii de mediu pentru parcuri 
eoliene importante din Romania dezvoltate de mari investitori internationali 
precum VERBUND AUSTRIA, EDP – Energias de Portugal, MARTIFER 
PORTUGAL, INERGIA ITALIA, IBERDROLA, ENEL, ENHOL SPAIN.  

Pentru mai multi investitori, S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. a realizat de 
asemenea studii pentru obtinerea de fonduri de la Institutii Financiare precum 
BERD – Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, pentru dezvoltarea 
proiectelor acestora, precum EDP – Energias de Portugal – care au deja parcul 
eolian functional, si de asemenea ENHOL SPAIN pentru parcul eolian Crucea. 

Proiectele realizate de S.C. SOCIETATEA DE CERCETARE A 
BIODIVERSITĂȚII SI INGINERIA MEDIULUI AON S.R.L. respecta normele 
legislatiei in vigoare si se ghideaza dupa principii etice bine definite, in realizarea 
lor folosindu-se tehnici moderne, soft-uri si echipamente de ultima generatie, totul 
fiind confirmat prin implementarea sistemelor de management a calitatii, protectiei 
muncii si de protectie a mediului.  

In scopul asigurarii unei dezvoltari echilibrate si eficiente a societatii s-a 
decis certificarea societatii pentru toate componentele Sistemului de Management, 
prin certificarea Sistemului de Management Integrat incluzand: 

 Sistemul de Management de Mediului - Certificat SR EN ISO 
14001:2005 

 Sistemul de Management al Calitatii – Certificat SR EN ISO 9001:2008 

 Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale – 
Certificat SR OHSAS 18001: 2008 



 
S.C. SOCIETATEA DE CERCETARE A BIODIVERSITĂȚII SI 

INGINERIA MEDIULUI AON S.R.L. ofera: 
 

Monitorizari privind biodiversitatea pentru diferite tipuri de investitii si 
pentru toate perioadele de dezvoltare a investitiei 

 
 

 Rapoarte de Monitorizare inaintea desfasurarii lucrarilor de construtie 

 
 

     
 

     
O parte din echipa monitorizare 



      
 
 

 
 

Monitorizari pe mare cu ambarcatiunea proprietatea societatii  
AS VERDE MARIN – E2-MG, model Quick Silver 

 
 
 

     
Monitorizari lilieci 

 



 Rapoarte de Monitorizare in timpul desfasurarii lucrarilor de construtie 

    
 

    
 Rapoarte de Monitorizare post-construtie - in timpul functionarii 

    
 

    
 



Monitorizarea surselor de poluare si a calitatii mediului inclusiv prin 
colaboratori directi 

 
 Analize / masuratori emisii atmosferice, evacuare ape uzate, calitatea 

solului / aerului ambiental / apelor subterane si de suprafata 
 Masuratori si studii de zgomot 

    
Masuratori de zgomot pe teren (zi / noapte) 

 
 

 Harti de dispersie a poluantilor 

 
 

Biodiversitate 

 Studii de Evaluare Adecvata 
 Studii de evaluare a biodiversitatii si calitatii componentelor biotice 
 Colaborari cu Institutii specializate 

 
 
 



Realizarea de studii de protectia mediului 

 
 R.M. – Raport de Mediu 
 R.I.M. – Raport privind Impactul asupra Mediului 
 B.M. – Bilanț de Mediu 
 E.A. – Studiu de Evaluare Adecvata 
 R.A. – Raport de Amplasament 
 R.S. – Raport de Securitate 

 
 

Obținere acte de reglementare din partea autoritatilor competente de mediu 

 
 Aviz de Mediu – pentru planuri si programe (faza PUD, PUZ, PUG, etc.) 
 Acord de Mediu – pentru proiecte (faza DTAC) 
 Autorizație de Mediu 
 Autorizație Integrata de Mediu 
 Avizul Natura 2000 
 Revizuirea actelor de reglementare mentionate mai sus 

Consultanta operativa 

 
 Acces permanent la expertiza de specialitate 
 Servicii incluse precum evidenta deseurilor, monitorizarea emisiilor, etc. 
 Interventie operativa in situatii de poluari accidentale 
 Asigurarea interfetei cu autoritatile de protectia mediului 

 
 

Obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarirea apelor 

 
 Elaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizului / autorizatiei 

de Gospodarirea Apelor 
 Reprezentarea clientilor in relatia cu Apele Romane 

 
 
 
 
 



Studii de solutie 

 
 Investigarea zonelor poluate (poluari accidentale/ istorice) 
 Identificarea solutiilor de remediere / decontaminare 
 Proiectarea actiunilor de remediere 
 Coordonarea activitatilor de remediere 

 
 

Gospodarirea deseurilor 

 
 Solutii tehnice pentru reducerea cantitatilor / ratelor de generare a deseurilor 
 Solutii pentru managementul deseurilor 
 Elaborarea si mentinerea evidentei privind gestionarea deseurilor 

 



 

ECHIPAMENTE SI DOTARI 

 
In cadrul vizitelor de studiu pe teren se folosesc urmatoarele echipamente 

(prezentare partiala echipamente utilizate):  
- Radar LOWRANCE MULTIFUNCTIONAL HDS 

 
 

 
- Robot subacvatic OpenROV 

     
 



- Draga manuala 

    

- Correr pentru prelevare probe sedimente, site 

     
 

 
 



- Van Veen Grab – prelevare subacvatica probe de sedimente  

 

- Sonar Humminbird - Helix 12 CHIRP SI GPS 

     
 

- aparate foto: 2 x Nikon D7100, 24 Mpx, obiectiv 70-300 mm 

       
 
 



- aparate foto: Nikon D5100, 16,2 Mpx, obiectiv 70-300 mm 

 

 

- aparate foto: 3 x Nikon D3100, 16,2 Mpx, obiectiv 70-300 mm 

 
 

- NIKON D3000 10,2 MP obiectiv 70-300 mm; 

    
 

- GO PRO HERO 3 

 



- GE X5 14,1 MP 

 
 
 

- CANON EOS 550 D 18 MP OBIECTIV 18-270 mm 

 
 

- CANON Easy Share SX-30 14 MP;  Olympus SP-600UZ 12 MP; 

                 
 

 
- Fujifilm S4200 

 
 



- GPS-uri: GARMIN 60CSx;  GARMIN 62S – 3 bucati; 

                             
- statii meteo portabile SKYWATCH ATMOS, ADC SUMMIT 

     
 

- sisteme observatie infrarosu: BAIGHIS 32 M 

    
 

 PULSAR RECON 750R (sistem observatie infrarosu) 

    
 



  lanterne infrarosu 940 Pulsar / IR 

  
 
 

- detector ultrasunete PETTERSSON D 1000 X 

 
 

- detector ultrasunete BATBOX DUET  

 
 

 



- softuri utilizate pentru detectoarele de ultrasunete – pentru analiza 
ultrasunetelor emise de lilieci, inclusiv softuri continand inregistrari ale 
ultrasunetelor emise de lilieci pentru identificarea speciilor inregistrate 

     
 
 

- Binocluri: STEINER NAVIGATOR PRO 7X50 (autofocus, stabilizare), 
VANGUARD ORROS 1042 VGD-ORROS1042, BAIGISH; NIKON; 
BUSHNELL; MIL-TEC; SAKURA 

              
 

    
 



    
 

- luneta CELESTRON Ultima 80;  

        
 

- telescop CELESTRON Travel Scope  

 
- Microfon directional Yukon DSAS 

             
 



- Sonometru digital cu datalogger VOLTCRAFT SL-451 – dispozitiv de 
măsurare zgomot verificat metrologic  

             
 

- Sonometru CEM DT 8852 

             
 

- Telemetru laser BOSCH PLR 30 

  
 

- lanterne profesionale cu leduri CREE 

 



 
- Reportofoane: Sony ICD-UX543B, Olympus DP-311, Olympus VN-711 PC 

         
 

- Autoturisme  

         
Hyundai Santa Fe 4 x 4 Dacia Duster 4x4  

 

    
Hyundai IX35 4 x 4 Hyundai IX35 4 x 4 

     
Dacia Logan Dacia Stepway 



  

      
Ambarcatiune Quick Silver  

 

                    
ATV  



Certificat inregistrare in 
„Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia 

Mediului” (RM, RIM, BM, EA) 

 



 



Certificat inregistrare in 
„Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia 

Mediului” (RA, RS) 

 
 



Certificat de atestare emis in 2007 de Ministerul Mediului si Dezvoltarii 
Durabile pentru elaborare studii de evaluare impact asupra mediului 

 



Certificat de atestare emis in 2007 de Ministerul Mediului si Dezvoltarii 
Durabile pentru efectuarea bilanturilor de mediu 

 

 



Certificat - Sistemul de 
Management de Mediului 

SR EN ISO 14001:2005 

Certificat - Sistemul de  
Management al Calitatii 
SR EN ISO 9001:2008 

Certificat – Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii 
Ocupationale – SR OHSAS 18001: 2008 

 
 


