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Eco Garden Construct este o firmă care se ocupă cu 
proiectarea, amenajarea și mentenanța spațiilor verzi, 
a grădinilor și a terenurilor de sport în Cluj și județele 
limitrofe din Transilvania, în București, Londra și Milano. 

Eco Garden Construct se ocupă de însămânțarea 
gazonului și montajul gazonului rulou, lucrând în strânsă 
legătură cu producătorii de gazon din pepinierele 
importante din țară și străinătate. Amenajarea de spații 
verzi cu personal calificat și tânăr, conceptele inovatoare, 
moderne, cu stil și bun gust, definesc activitatea firmei.

CONSTRUIM
SPAȚII VERZI



Eco Garden Construct este o societate cu experiență, alcătuită 
dintr-un colectiv calificat, format din absolvenți de peisagistică, 
horticultură, silvicultură, agricultură, politehnică și construcții. 
Din anul 2009 funcționăm ca firmă de proiectări, amenajări și 
mentenanță, demonstrându-ne cu succes capacitățile, gestionând 
proiecte de mare anvergură pentru spații verzi, grădini, spații verzi 
industriale, terenuri sportive, proiecte rezidențiale.

Eco Garden Construct este atestată ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 18001, ISO 27001 dar și certificată și autorizată după cum 
urmează:

• autorizație pentru folosirea produselor de uz fitosanitar din grupele 
I și II de toxicitate

• autorizație sanitar-veterinară (DDD)

• certificat de înregistrare pentru comercializarea produsele de 
protecție a plantelor, autorizație pentru prestări de servicii cu 
produse de uz fitosanitar, cu produse de protecția plantelor

• autorizație pentru comercializarea semințelor și materialului 
săditor

• certificate profesionale pentru angajați, certificate de atestare 
profesională pentru activitatea de utilizare a substanțelor de uz 
fitosanitar din grupele T și T+ de toxicitate

• certificat de înregistrare pentru comercializarea produsele de 
protecție a plantelor

• certificate de atestare profesională pentru prestări de servicii, cu 
produse de protecția plantelor.

Suntem membri în:

DESPRE NOI



Eco Garden Construct oferă servicii de proiectare 
2D şi 3D a grădinilor cu ajutorul celor mai noi 
aplicaţii software. Astfel, puteți vedea aspectul 
final al grădinii dumneavoastră încă de la stabilirea 
conceptului ales în vederea schimbării.

Termenul de execuţie şi costurile vor fi calculate 
în funcţie de mărimea, forma şi complexitatea 
proiectului. Iată etapele realizării unui proiect: 

Identificarea dorinţelor clientului, în vederea 
amenajării grădinii; 

Vizitarea spaţiului unde va fi amenajată grădina, 
împreună cu personalul nostru specializat. Se iau 
probe de sol, se analizează posibilitățile oferite 
de teren pentru amplasarea de cascade, stânci 
decorative, etc.; 

Clientul alege modul de amenajare al proprietăţii 
sale sau decide asupra unor soluţii oferite de Eco 
Garden Construct; 

Realizarea unei schiţe grafice a lucrării; 

Aprobarea de către client a designului, stabilirea 
costului proiectului şi semnarea contractului. Una 
din informaţiile esenţiale pe care clientul trebuie 
să ne-o comunice este bugetul pe care doreşte 
să îl aloce pentru amenajarea spaţiului verde. În 
costurile de proiectare intră întocmirea releveului, 
aducerea la scară a schiţelor, realizarea planurilor 
de structură, elaborarea devizului estimativ al 
amenajării în ansamblu. 
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Proiectarea sistemelor de răcire
Se face personalizat, în funcţie de destinaţia 
şi suprafaţa ce urmează a fi deservite. 
Proiectarea acestor sisteme se face la mp, 
iar costurile sunt incluse în execuţia lucrării. 
Echipa noastră de specialişti vă stă la dispoziţie 
pentru a pune la punct toate detaliile tehnice 
pentru definitivarea proiectului.

Proiectare sisteme de degivrare
Sistemele de degivrare sunt soluţia practică 
şi confortabilă la probleme apărute frecvent 

în timpul iernii: trepte şi alei alunecoase, 
rampe şi parcări îngheţate, mormane 

de zăpadă. Datorită sistemului 
eficient de încălzire instalat 

sub căile de acces, puteţi 
spune adio acestor 

inconveniente şi vă puteţi 
bucura de siguranţă 
deplină în deplasare, 
fie ea cu maşina sau 
pe jos. Proiectarea 
acestor sisteme se 
face la mp, iar costurile 

sunt incluse în execuţia 
lucrării. 

Proiectarea spațiilor 
și elementelor de decor

Proiectarea pergolelor şi a 
elementelor de decor este menită 

să vină în întâmpinarea bunului gust, prin 
evidenţierea sistematizării spaţiului în care vin 
amplasate. Este bine de ştiut că niciodată un 
element de decor de dimensiuni considerabile 
nu trebuie lăsat fără o “umbră” de vegetaţie, 
pentru a nu deranja armonia spaţiului verde.

Proiectarea sistemelor de irigații și 
drenaj
Proiectarea sistemelor de irigaţii şi drenaj 
este făcută de către specialiştii Eco Garden 
Construct în baza măsurătorilor efectuate. 
În primul caz vor fi măsurate debitul apei 
şi necesarul de apă cerut de suprafaţă şi 
de speciile de plante, iar în al doilea caz, 
coeficienţii de pantă, curbele de nivel ale 
suprafeţelor, textura solului, etc.

Proiectare alei și locuri de joacă
Proiectarea spaţiilor de joacă pentru copii cere 
o cunoaştere temeinică a normelor europene 
privind securitatea persoanei şi îndeosebi a 
copiilor, societăţile producătoare de jocuri 
pentru copii pentru exterior fiind extrem de 
exigente în această privinţă. În acest sens, 
toate locurile de joacă pentru copii proiectate 
de Eco Garden Construct respectă în întregime 
recomandările şi normele Uniunii Europene 
şi toate materialele folosite beneficiază de 
Certificate de conformitate ISO şi TUV.

Proiectarea de stâncării
Proiectarea stâncăriilor se face ţinând cont de 
conceptul architectural în care se încadrează, 
de culorile construcţiilor din jur, ale plantelor 
care colorează la rândul lor, prin frunze şi flori. 
Stâncăria sau rocăria cere multă experienţă 
în alegerea materialelor folosite, a tipurilor 
de rocă, precum şi a plantelor ce urmează 
să o evidenţieze. Rocăriile se proiectează şi 
se amenajează după aceleaşi principii bine 
definite. 

Proiectarea de iazuri, lacuri și cascade
Proiectarea elementelor grădinilor şi 
parcurilor care necesită cantităţi mari de apă 
se face în baza sursei de alimentare cu apă 
şi a modalităţilor de evacuare a acesteia. 
Este foarte importantă identificarea soluţiilor 
de recirculare a apei sau de epurare a ei, în 
vederea folosirii ulterioare în alte scopuri, utile 
pentru reducerea costurilor de întreţinere.

Proiectarea de sisteme electrice de 
exterior
Proiectarea sistemelor de iluminat electric, 
de senzori externi, cascade sau fântâni, filtre 
de apă pentru piscine se face în momentul în 
care se decide amplasarea acestora şi înainte 
de a începe execuţia lucrărilor de amenajare/
reamenajare a grădinii dumneavoastră sau a 
spaţiului ce urmează a deveni şantier.

PROIECTARE



Însămânţarea
Modalitatea cea mai simplă şi cu costuri reduse pentru 
însămânţarea unui covor de iarbă este însămânţarea 
directă. Pentru a scurta cât mai mult această etapă şi 
pentru a o lipsi de riscuri, este esenţială alegerea unei 
perioade de însămânţare adecvate. În funcţie de mărimea 
suprafeţelor, operaţiunea poate fi executată convenabil fie 
cu mâna, fie prin diverse metode mecanizate. 

Hidroînsămânţarea
Hidroînsămânţarea este o tehnică de realizare a covorului 
de iarbă care prevede aplicarea pe teren a unui amestec 
de fluid alcătuit din seminţe, substanţe de fixare, pături 
de bălegar şi fertilizanţi. Această tehnică se bazează pe 
folosirea mijloacelor mecanice specializate, prevăzute cu 
cisterne, agitatori, sisteme de pompare şi stropire (irigare) 
prin care se realizează pregătirea, transportul şi aplicarea 
prin pulverizare a amestecului. 

Montarea rulourilor de gazon natural
Sistemul cel mai rapid şi mai eficient pentru realizarea 
unui covor de iarbă este reprezentat de sădirea unui 
covor verde precultivat, comercializat de regulă sub formă 
de sul. Eco Garden Construct dispune de cele mai bune 
sisteme mecanizate specializate, în măsură să furnizeze 
standarde crescute de proces şi produs. 

REZIDENȚIAL
AMENAJARE

Realizarea de alei și pavaje
Nicio grădină sau spaţiu public nu sunt complete fără 
aleile pentru plimbări, savurând momentele de linişte şi 
admirând natura din jur. 

Realizarea sistemelor de irigații
Aceste instalaţii sunt comandate de un minicomputer ce 
controlează deschiderea şi închiderea secvenţială a unor 
robineţi electrici. Ei permit trecerea apei, ridicarea sub 
presiune a corpurilor de udare şi realizarea udării. După 
închiderea automată a robineţilor, corpurile de udare 
intră la loc în pământ, rămânând ascunse vederii până la 
următoarea irigare. 

Irigarea grădinii dumneavoastră prin instalaţii automatizate 
necesită o cantitate mare de apă, iar debitul şi presiunea 
ei pot fi insuficiente, mai ales dacă sunteţi racordaţi la 
reţeaua locală. De asemenea, vă recomandăm să luaţi 
în calcul un sistem separat de alimentare cu apă pentru 
grădină (puţ propriu, altul decât cel care alimentează casa, 
şi pompe, după caz). 

Sisteme de încălzire prin degrivrare
Sistemul pentru topirea gheţii şi zăpezii operează complet 
automat. Senzorii săi termici detectează schimbările 
de temperatură şi umiditate, închizând sau deschizând 
sistemul în funcţie de necesitate, ceea ce asigură un 
consum redus de energie electrică. Costurile de instalare 
şi utilizare ale sistemului sunt reduse în comparaţie cu 
avantajele oferite.

Realizare sisteme drenaj
Reţeaua de drenuri reglează umiditatea solului, preluând 
excesul de apă de la irigare sau de la ploaie şi ajută, prin 
irigare subterană, la mari economii de apă în perioadele 
de secetă. Datorită structurii sale, ţeava de dren măreşte 
de 3 ori viteza de absorbţie a apei, care este disipată şi în 
lateral, nu numai în jos.

Realizarea iluminatului exterior
Instalaţia electrică a grădinii este formată din lămpi (pitici, 
stâlpi şi proiectoare) şi prize. Lămpile pot fi acţionate de la 
întrerupătoare, prin senzori (de crepuscul sau de mişcare) 
sau prin telecomandă.

Realizare iazuri, lacuri si cascade
Elementele de decor ce necesită apă sunt lucrări care cer 
experienţă şi mult bun gust, pentru că trebuie încadrate 
perfect în spaţiul dorit şi cu efectul scontat.

Construcții de piscine
Asemenea altor elemente care ne înfrumuseţează viaţa şi 
curtea, piscina este un spaţiu care ne completează stilul 
de viaţă. Designul şi utilitatea sunt importante, dar secretul 
unei piscine impecabile ţine de racordurile şi instalaţiile de 
filtrare şi curăţare folosite. 

Realizare locuri de joacă
Un copil care descoperă lumea din jur prin joacă înţelege 
mai repede şi mai uşor ce îl înconjoară şi îl va include 
logic în acţiunile sale viitoare. Locurile de joacă proiectate 
de Eco Garden Construct sunt dotate cu accesorii 
sigure şi durabile în timp, realizate astfel încât să ofere 
protecţie celor mici. Toate locurile de joacă şi accesoriile 
corespund normelor europene EN 71-1, 2, 8 fiind dotate 
cu componente care contribuie la siguranţă.

Realizarea de stâncării
Rocile pot determina caracterul special al unui tip de 
grădină, în general de mică întindere - grădina alpină. 
Pentru un alpinariu, microrelieful constă în coline inegale 
şi văi, permiţând realizarea de compoziţii etajate. În 
grădina alpină se prevăd poteci în trepte sau în serpentină 
pentru accesul pe pante, iar pe cotele joase, alei înguste, 
toate realizate din lespezi necioplite; aleile pot fi acoperite 
cu criblură din acelaşi fel de piatră.



Scarificare terenuri
Această operaţiune are scopul de a „raşcheta” stratul 
de suprafaţă a pământului, eliminând eventual pâsla 
(acumularea de material organic pe sol, care se 
compactează şi formează un strat asfixiant) şi favorizând 
schimbul gazos. Perioada potrivită pentru scarificare este 
primăvara târzie şi sfârşitul verii, când pâsla poate ajunge 
la grosimea de 0,5–1,0 centimetri. Echipamentele folosite 
depind de mărimea suprafeţei. 

Fertilizarea gazonului și plantelor
În cazul în care nu i se aplică o doză corectă de elemente 
minerale sustrase din iarbă şi îndepărtate prin cosit, 
pământul cultivat cu covor de iarbă este predispus să se 
uzeze în câţiva ani, ceea ce Eco Garden evită prin fertilizare, 
administrând elemente nutriţionale utilizate în culturi, 
precum fosfor, azot şi potasiu, numite macroelemente, în 
timp ce calciul şi magneziul sunt absorbite în cantităţi mai 
mici şi se numesc microelemente.

Tunderea gazonului
Frecvenţa tăierii variază de tipul de fertilizare, de ploi, 
de irigaţiile aplicate, de caracteristicile pedologice şi de 
tipul de esenţe utilizate în amestec. În general pentru 
amestecurile alcătuite din pratensis, raigras şi păiuş, 
intervalul dintre tăieri în aprilie şi mai (luni în care creşterea 
este mai mare) este de obicei de 6/7 zile, în timp ce în 
perioadele mai calde (iulie-august) este de 10-15 zile. Se 
estimează în ordine 18-16 intervenţii de cosit efectuate 
într-un an. 

Tratamente fitosanitare
Erbicidare selectivă - Toate plantele nedorite din cultura 
covorului de iarbă sunt considerate plante infestante și 
fac parte din diferite specii cu caracteristici morfologice 
şi fiziologice diferite, multe dintre ele pot fi controlate prin 
executarea corectă a practicilor agronomice, dar există 
și unele plante infestante cu o mare putere de infestare, 
ce pot fi controlate doar prin tratamente chimice, special 
destinate acestui scop. Prevenirea şi combaterea acestor 
plante infestante se poate face prin stropiri de insecticide, 
fungicide şi acaricide. 

Curățarea piscinei și a filtrelor
Curățarea piscinei se referă la: echilibrul apei, care 
reprezintă valoarea ideală a pH-ului, respectiv între 7,0 
şi 7,4 verifcat o dată pe săptămână, dezinfectarea apei 
din bazin, eliminiarea algelor care asigură un mediu 
nutritiv pentru bacterii, flocularea, folosirea filtrelor de 
nisip, eliminarea particulelor care creează turbiditatea şi 
înceţoşarea apei, tratarea și dezinfectarea filtrului care 
elimină orice impuritate organică rămasă în stratul de 
nisip după spălarea acestuia, creând premisa unei ape 
cristaline. 

Îndepărtare Graffitti
Eco Garden Construct oferă posibilitatea îndepărtării  
desenelor de pe ziduri, fără a necesita lucrări de renovare. 
Metodele utilizate redau suprafețelor vechea imagine, 
fără a le deteriora.

Întreținere instalații de încălzire
Eco Garden Construct efectuează intervenţii de reparaţie 
şi revizie a sistemelor de încălzire şi răcire montate în 
spaţiile exterioare ale grădinilor, teraselor şi oriunde 
acestea pot fi amplasate.

Toaletări arbori și arbuști
Cu o experienţă vastă în domeniul alpinismului utilitar şi 
al asigurărilor mobile, firma noastră asigură servicii de 
toaletări arbori şi defrişări în medii urbane şi în locuri 
foarte greu accesibile. 

Tăieri pomicultură și viticulture
Tăierile de fructificare privesc ramurile roditoare ce nu se 
taie anual, tăierile în verde ajută să nu se aglomerareze 
lăstarii, ciupirea lăstarilor constă în îndepărtarea vârfului 
ierbaceu al lăstarilor în creştere, deasupra ultimei frunze 
mature sau, în unele situaţii, la 2-4 frunze, în funcţie de 
faza de creştere a lăstarilor şi de timpul de execuţie.

Curățarea lacurilor, iazurilor și cascadelor
Curățarea lacurilor și iazurilor presupune acțiuni de 
îndepărtare a mâlului de pe fundul apei, îndepărtarea 
frunzelor şi a altor resturi de pe luciul apei,  filtrarea 
periodică sau înlocuirea apei din iazuri, îndepărtarea 
algelor, refacerea etanşeităţii, curățarea pompelor şi 
filtrelor de recirculare, înlocuirea becurilor (pt. luminile 
subacvatice), înlocuirea conductelor, ţevilor şi fitingurilor 
deteriorate, plantări de flori perene, anuale şi de sezon și 
tratamente specifice pentru apă. 

Deszăpezirea
Eco Garden Construct efectuează operaţiuni 
mecanizate de deszăpezire, indiferent de 
locul care necesită aceste operațiuni: 
alei, trotuare, porțiuni înzăpezite. De 
asemenea, firma execută acțiuni de  
doborâre a periculoșilor ţurţuri de 
gheaţă de pe streşinile clădirilor. 

REZIDENȚIAL
MENTENANȚĂ



Construirea de terenuri sportive
Nivelarea grosieră a terenurilor de sport se realizează cu 
utilaje, iar nivelarea fină se realizează manual. La ambele 
metode de nivelare folosim tehnologii moderne: aparate 
de măsură a distanţelor prin GPS, lasere.

Suprafeţele de joc pot fi realizate din iarbă însămânţată, 
rulouri de gazon, zgură, asfalt, gazon artificial, regupol 
(sau covoare gen cauciuc) cu turnare pe loc sau derulare 
pe suprafaţa terenului. Eco Garden Construct oferă rulouri 
de gazon prefabricate pentru terenuri sportive, în suluri de 
dimensiuni standard sau de dimensiuni mari, cunoscute şi 
sub denumirea de big roll. 

Încălzirea terenurilor sportive
În trei săptămâni de la instalare, gazonul 

este gata de joc! Cu cablurile de 
încălzire instalate sub gazonul 

terenurilor de fotbal sau golf, solul 
poate fi încălzit, iar creşterea ierbii 
poate începe de la începutul 
primăverii. Suprafaţa va fi gata 
cu două luni mai devreme 
faţă de terenurile neîncălzite. 
Cablurile de încălzire vor fi 
active 4-6 săptămâni, primăvara, 

pentru ca reţeaua de rădăcini să 
se dezvolte înainte ca terenul să 

fie utilizat, aceasta pentru a preveni 
distrugerea gazonului. 

Terasări
Eco Garden Construct execută terasări cu 

utilaje propri, evacuare de pământ şi materiale 
rezultate în urma terasărilor şi a decopertărilor spaţiilor 
amenajate.

Transport pământ fertil, nisip
Efectuăm transporturi de pământ fertil, nisip și sort de 
diferite categorii, la locațiile cerute. Evacuăm resturi 
vegetale și nevegetale. 

SPORTIV
AMENAJARE



Fertilizare gazon
În cazul în care nu i se aplică o doză corectă de elemente 
minerale sustrase din iarbă şi îndepărtate prin cosit, 
pământul cultivat cu covor de iarbă este predispus să 
se uzeze în câţiva ani. Prin fertilizare, se administrează 
elementele nutriţionale utilizate în culturi. Elemente 
precum fosfor, azot şi potasiu sunt absorbite în cantităţi 
considerabile şi poartă denumirea de macroelemente, 
în timp ce calciul şi magneziul sunt absorbite în cantităţi 
mai mici şi se numesc elemente medii. Reacţiile biologice 
sunt gestionate de către cupru, fier, bor, zinc, cobalt şi 
mangan, care se mai numesc şi microelemente şi deţin un 
rol la fel de important. Este recomandat ca nutriţia să se 
administreze de 4 ori pe an, cu alte cuvinte aceasta ar trebui 
să se realizeze în cât mai puţine intervenţii. Distribuţia 
îngrăşământului putând fi efectuată în următoarele două 
feluri: împrăştiere sau cu ajutorul căruciorului dozator, ce 
permite o distribuţie foarte omogenă a îngrăşământului.

Tunderea gazonului
Operațiunile succesive tunderii gazonului sunt: tăierea 
ierbii, fertilizarea, aplicarea de îngrăşământ, irigarea, 
erbicidarea selectivă, scarificarea. Înălţimea finală a 
tăierii, cu alte cuvinte punctul în care toate suprafeţele 
frunzelor sunt tăiate, este determinat, mai ales în funcţie 
de anotimp, de tipul de amestec şi destinaţia covorului de 
iarbă. Frecvenţa tăierii variază de tipul de fertilizare, de 
ploi, de irigaţiile aplicate, de caracteristicile pedologice şi 
de tipul de esenţe utilizate în amestec. În general, pentru 
amestecurile alcătuite din pratensis, raigras şi păiuş, 
intervalul dintre tăieri în aprilie şi mai (luni în care creşterea 
este mai mare) este de obicei de 6-7 zile, în timp ce în 
perioadele mai calde (iulie-august) este de 10-15 zile. Se 
estimează în ordine 18-16 intervenţii de cosit efectuate 
într-un an. Modalităţile de execuţie respectă următoarele 
indicaţii: covorul de iarbă în momentul intervenţiei trebuie 
să fie uscat, instrumentele de tăiere (lamele) trebuie să 
fie ascuţite adecvat, greblatul trebuie să fie realizat cu 
atenţie după fiecare tăiere pentru împiedicarea acumulării 
materialului organic şi formarea pâslei. 

Intreținerea instalațiilor de încălzire
Eco Garden Construct efectuează intervenţii de reparaţie 
şi revizie a sistemelor de încălzire şi răcire montate în 
spaţiile exterioare ale grădinilor, teraselor şi oriunde 
acestea pot fi amplasate.

Deszăpezire 
Eco Garden Construct efectuează operaţiuni mecanizate 
de deszăpezire, indiferent de locul care necesită aceste 
operațiuni: alei, trotuare, porțiuni înzăpezite. De asemenea, 
firma execută acțiuni de doborâre a periculoșilor ţurţuri de 
gheaţă de pe streşinile clădirilor. 

SPORTIV
MENTENANȚĂ



amenajare spații verzi

amenajare artere circulate, intersecții și sensuri 
giratorii

amenajare domeniu public

terenuri sportive

parcuri publice

locuri de joacă pentru copii

amenajări pentru sărbătorile de iarnă

furnizare și plantare material dendrofloricol

DOMENIU PUBLIC

mobilier urban

lucrări de pavaj și realizare alei  

toaletări, defrișări arbori

intervenții de urgență

deszăpeziri

degajări zone cu risc

decopertări tencuieli exterioare

eliminare grafitti

proiectare

În perspectiva dezvoltării durabile şi alinierii la standardele europene a infrastructurii din România, 
standarde conform cărora trebuie să existe o corelaţie strânsă între spaţiile verzi, zonele locuite şi cele 
industriale din fiecare localitate, Eco Garden Construct oferă servicii specializate pentru autorităţile publice 
din România (primării, consilii locale/judeţene, prefecturi, regii autonome, etc.) în vederea alegerii unor soluţii 
optime pentru:



 

































PORTOFOLIU
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PARTENERI



ECO GARDEN CONSTRUCT SRL
Sediul social: Cluj-Napoca 400315, str. Al. Vlahuță 26/13

Offices: Cluj-Napoca 400376, Stadion Cluj Arena, Aleea Stadionului 2, plan 2
Telefon/fax: +40-364-148645

E-mail marketing@ecogardenconstruct.com
www.ecogardenconstruct.com


