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DESPRE NOI

INGINERIE, PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ

55% a veniturilor totale reprezintă 
contribuție directă la obiectivele strategice 
sustenabile de dezvoltare durabilă ale ONU 
în 2018

Locul 8, în Clasamentul Internațional al 
Companiilor de Mediu, conform 
Environment Analyst (EA)

Prezență locală

20 de ani în România
100 de angajați
1000 de experți locali
Centru de Excelență în domeniul apei

Lider global

Fondat în 1945, în Danemarca 

16.500 experți

300 birouri în 35 de țări

Certificări: 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate 
Imobiliară 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale



INFRASTRUCTURA BLUE-GREEN

• Infrastructura blue - green (BGI) oferă o soluție 

fezabilă și valoroasă pentru zonele urbane, care se 

confruntă cu provocările schimbărilor climatice. 

• BGI conectează funcții hidrologice urbane 

(infrastructură albastră - blue) cu sisteme de 

vegetație (infrastructura verde - green) în 

proiectarea peisajului urban. 

• Acest tip de infrastructură oferă în ansamblu 

beneficii socio-economice mai mari decât suma 

componentelor sale individuale.



AVANTAJELE INFRASTRUCTURII BLUE-GREEN
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Beneficii în controlul 

calității și cantității 

apei pluviale

03

Beneficii sociale

02

Beneficii referitoare la 

schimbările climatice

Din perspectivă globală, BGI oferă servicii eco-sistemice la obiect și o serie de beneficii:



BENEFICII ÎN CONTROLUL CALITĂȚII 

ȘI CANTITĂȚII APEI PLUVIALE

• Apa pluvială filtrată de zonele verzi ajunge 
purificată  în pânza freatică, contribuind la 
reducerea debitelor de apă pluvială care ajung în
stațiile de epurare, generând astfel economie de 
energie.

• Gestionarea apei pluviale la sursă evită utilizarea 
infrastructurii de canalizare, reducând astfel
amprenta de carbon și presiunea asupra sistemul 
de canalizare. 
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BENEFICII REFERITOARE LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE

• Modelează climatul urban prin echilibrarea fluctuațiilor de
temperatură diurne și sprijinirea ventilării naturale a aerului.

• Reduce efectele climatice ale înlocuirii vegetației cu materiale 
de tipul betonului sau asfaltului cum ar fi desecarea solurilor 
urbane și pericolul poluării aerului cu pulberi. 

• BGI contribuie la dezvoltarea biodiversității urbane, deoarece 
îmbunătățește biotopurile bogate și conectivitatea peisajului, 
protejează ecosistemele acvatice și creează zone de 
biodiversitate pentru ocrotirea florei și faunei.
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PARCUL TANNER SPRINGS, PORTLAND, USA 
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BENEFICIILE SOCIALE ALE BGI

• Spații noi pentru recreere, exerciții fizice și activități sociale - reducerea
costurilor individuale și de sănătate publică

• Stimularea interacțiunii sociale prin încurajarea activităților de grup în 
spații deschise

• Îmbunătățirea gradului de atractivitate socială și estetică a clădirilor și a 
mediului urban – creșterea valoarea imobiliară a proprietăților

• Creșterea nivelului calității vieții și îmbunătățește reputația instituțiilor
administrative ale unui oraș.
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PARCUL BISHAN-ANG MO KIO, SINGAPORE
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Provocarea 

Transformarea parcului Bishan dintr-o zonă de drenaj și

alimentare cu apă într-un spațiu vast de recreere, prietenos 

pentru natură și locuitorii orașului.

Abordarea Ramboll

62 de hectare de parc în inima Singapore au fost reproiectate

pentru a face loc naturii și spațiilor de agrement. Un canal de apă

utilitar din beton a fost transformat într-un râu naturalizat de 3,2 

km care funcționează ca un sistem eficient de drenaj al apei și un 

punct de atracție care reunește comunitățile locale.

INFRASTRUCTURĂ BLUE-
GREEN ÎN SINGAPORE 

După

Înainte



PLANUL DE ATENUARE A PERICOLULUI DE INUNDAȚII DIN
ORAȘUL COPENHAGA, DANEMARCA

Provocare 

Inundații devastatoare în
2011

800 de milioane de euro 
daune

Abordarea Ramboll

Master plan ambițios și
detaliat la nivel de oraș

Soluționarea problemelor 
generate de precipitațiile 
abundente și adăugarea de
valoare recreațională

Efect

Impact pozitiv asupra
atractivității orașului

Zona de parc economisește
aproximativ 44 de milioane
EUR pentru sistemul de 
colectare al apei pluviale



Provocare 

Râul Xiao, o cale navigabilă artificială lungă de 346 

km, avea nevoie de restaurare din cauza poluării

extinse.

Abordarea Ramboll 

Proiectarea unui cadru natural care să corespundă 

cerințelor de dezvoltare a malului râului din districtul

urban în curs de dezvoltare Tongzhou. Protecția 

împotriva inundațiilor este obiectivul principal pentru

reamenajarea acestei zone prin integrarea strategică a 

funcțiilor de stocare, filtrare și reținere a apei în

spațiile verzi deschise, precum și realizarea de 

modelări hidrologice 2D pentru a măsura riscul de 

inundații.

XIAO RIVER, CHINA



DIGITAL WATER* -
TRANSFORMAREA 
DIGITALĂ 
ÎN SECTORUL APEI
PROVOCĂRI NOI –
SOLUȚII NOI –
OPORTUNITĂȚI NOI

Ne ajutăm clienții să-și
atingă obiectivele și
transformăm
provocările în
oportunități durabile

1) Digital Water – terminologie IWA 



Noi sisteme bazate 
pe sisteme fizice și 
cibernetice, 
digitalizare și big 
data, în care 
software, senzori, 
procesoare, 
tehnologii de 
comunicații și 
control sunt 
integrate în soluții 
digitale

Asigurarea unui serviciu de calitate 
și sigur în orice moment

Gestionarea marilor provocări:
• sustenabilitatea resurselor
• managementul infrastructurii 
• stabilitatea financiară

Presiunea noilor provocări:
• schimbările climatice
• creșterea densității populației și a 

urbanizării
• cerințe de reglementare stringente
• mega-trenduri de transformare: 

digitalizare, mobilitate, securitate 
• nesiguranța globală

Asigurarea 
conformării la 
reglementări 
și beneficii pe 
termen lung 
operaționale, 
financiare, 
comunitare și 
de mediu

DIGITAL WATER* - TRANSFORMAREA DIGITALĂ 
ÎN SECTORUL APEI
PROVOCĂRI NOI – SOLUȚII NOI – OPORTUNITĂȚI NOI

Digital Water – terminologie IWA 
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1) Digital Water – terminologie IWA 

Modul de operare specific al companiilor de utilități din fiecare țară și/sau regiune 
este unic

Provocările rețelei de distribuție a apei potabile sunt universale

Menținerea standardelor la nivel înalt 

Echilibrarea costurilor, riscurilor și performanței

Înlocuirea conductelor (când înlocuim conductele, cum procedăm în zonele urbane?)

Implementarea managementului activelor și reducerii NRW activelor 



DIGITAL WATER* - TRANSFORMAREA DIGITALĂ ÎN SECTORUL APEI

SOLUȚII NOI

1) Digital Water – terminologie IWA 

Benchmarking, 
optimizare și inovare

Îmbunătățirea calității 
în fiecare etapă a 

ciclului urban al apei și 
distribuția apei

Design inteligent al 
infrastructurii

Implementarea 
managementului 

presiunii 

Materiale de înaltă 
calitate (pentru 

reparații)

Buget alocat pentru 
înlocuirea/gestionarea 

activelor

Detectare activă a 
pierderilor

Indicatori de 
performanță adecvați 
și date fiabile (GIS)

Controlul calității apei



DE CE RAMBOLL?
PARTENERUL COMPLET ȘI DE ÎNCREDERE PENTRU SECTORUL APEI

Perspective holistice și 
expertiză globală: mediu, 
energie, ape și ape uzate, 
deșeuri, acțiune climatică

Experiență locală din 1999 

Sustenabilitatea și 
inovarea sunt parte din 

ADN-ul soluțiilor 
scandinave și din istoria
noastră de +75 de ani

Competențe multidisciplinare, 
integrate: planificare 

strategică, proiectare și 
implementare de soluții 

inginerești

Parteneriate cu lideri din 
tehnologie



SILVIU STOICA, DIRECTOR GENERAL

RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE

sstoica@ramboll.com 


