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Cine suntem și ce ne motivează? 

INOVECO este o companie înființată în 1993 care oferă o gamă largă de produse și 
servicii inovatoare, alături de oameni bine pregătiți și un management performant. Ne 
implicăm în permanență în protejarea mediului înconjurător, contribuind cu 
profesionalism și bună credință la dezvoltarea durabilă a societății.  
 
Viziunea noastră are la bază finalizarea la timp și într-un mod profesionist a fiecărui 

proiect, prin oferirea de soluții eficiente care sunt adaptate perfect cerințelor clienților 
noștri. 
 
INOVECO este un partener de încredere al tuturor agricultorilor din România. 

Susținem implementarea conceptului de Smart Agriculture și introducerea deșeurilor 
rezultate din agricultură și din fermele zootehnice în circuitul firesc al Economiei 
Circulare prin tehnologii moderne de compostare.  
 
Pentru a veni în sprijinul producătorilor români care se confruntă cu perioade lungi de 

secetă, avem în portofoliu o gamă largă de sisteme complete de irigații adaptate 
condițiilor de mediu și oricărui tip de teren. 
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Valori 



Ce putem face noi pentru dumneavoastră? 

Sisteme complete  
de irigații 

Furnizarea de soluții moderne pentru irigații 

• Implementarea și modernizarea infrastructurii de irigații reprezintă o investiție necesară pentru creșterea eficienței unei afaceri din 
domeniul agricol. Acest lucru este cu atât mai important în contextul actual cauzat de schimbările climatice și perioadele lungi de 
secetă. 
 

• Noi asigurăm suport pentru proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor de irigații furnizate de INOVECO. În plus, vă 
oferim și suport tehnic gratuit la stabilirea tipului de utilaj necesar fiecărui proiect, respectiv cu situația concretă din teren. 

Tehnologii moderne de 
compostare 

Valorificarea deșeurilor organice prin compostare 

• Compostarea reprezintă o soluție modernă pentru a asigura gestionarea corectă a gunoiului de grajd. În același timp, compostul 
rezultat este un îngrășământ natural, lucru care poate reduce și cheltuielile cu fertilizatorii necesari pentru culturile agr icole.  
 

• Noi vă putem arăta cât de simplu este procesul de transformare al gunoiului de grajd în fertilizator prin folosirea tehnologiei 

de compostare GORE® Cover, un sistem accesibil ca preț și care are costuri de operare reduse. 



Lucrări  
de irigații  

pe care le putem executa 

Proiectare și  
dimensionare  
pentru sisteme  

de irigații 

Sudură țeavă 

Montaj grupuri pompare 

Montaj echipamente pentru irigații 

Execuție lucrări  
pentru sisteme  

de irigații 

Sisteme de irigații pentru orice tip de 
teren 

Stație de pompare plutitoare 1000 mc/h 



Echipamente pentru irigații 
IRRIMEC/ 

OTECH 

Tamburi 

Vânzări echipamente pentru irigații 

Motopompe 

Sisteme liniare 

Pivoți 

Grupuri electrice de  
pompare 

Țeavă pentru irigații 



Vânzări echipamente pentru irigații 

Avem în portofoliu cele mai noi și mai ușor de folosit sisteme de irigații de pe piață. Suntem reprezentanți în Romania ai grupului de 
producători pentru echipamente pentru irigații IRRIMEC/OTECH. 

Rain Sky Mini Rain Eco Rain Opti Rain Master Range 

Motopompe Sisteme liniare Pivoți 



Probleme des întâlnite în fermele zootehnice 

• Gestionarea necorespunzătoare a cantităților mari de 
dejecții animaliere de la fermele zootehnice care poate avea 
un efect nociv asupra mediului înconjurător. 
 

• Deversările de dejecții de la fermele de animale în sursele de 
apă, lucru care ar putea duce la contaminarea apei potabile, 

aspect extrem de grav în condițiile în care o mare parte a 
populației României încă folosește pentru băut apa din 
fântâni.  
 

• Mirosuri neplăcute provenite de la dejecțiile animaliere. 
 

• Emisii de gaze cu efect de seră ca urmare a procesului de 

descompunere a dejecțiilor animaliere care nu sunt 
depozitate într-un mediu controlat. 
 

Exploatații specializate  
în producție animalieră 



Probleme des întâlnite în culturile agricole 

• Fenomenele meteorologice extreme reprezintă una dintre cele mai 

mari amenințări pentru agricultură, cea mai mare dintre ele fiind 
seceta. 

 

• Gestionarea necorespunzătoare a cantităților mari de deșeuri verzi 
moi care rămân după recoltare sau toaletarea pomilor fructiferi, viței-
de-vie, grădinilor de leguminoase (exemple: paie, fân, frunze, iarbă, 
buruieni, tulpini de plante, etc.). 

 
• Arderea deșeurilor verzi este o practică des întâlnită în industria 

agricolă din România, însă are un impact foarte nociv asupra calității 
aerului. 
 

• Posibil risc biologic datorită folosirii pe terenuri agricole (cu scop de 

fertilizare și irigații) a gunoiului de grajd netratat, a nămolurilor și a 
apelor uzate provenite de la crescătorii de animale. În starea lor 

naturală, acestea au un conținut de săruri nocive și agenți 
patogeni contaminanți pentru sol, plante, animale și om. 

Exploatații specializate  
în culturi  

de câmp, horticultură și 
culturi permanente 



Tehnologie de compostare cu 
membrană semipermeabilă 

ePTFE 

Sistemul GORE® Cover – ideal pentru ferme   

Una dintre cele mai performante și eficiente soluții de transformare a deșeurilor organice este tratarea prin digestie aerobă în instalații închise cu 
sistem de aerare pozitiv și membrană semipermeabilă ePTFE – Sistemul GORE® Cover. 

• Dejecții animaliere provenite de la fermele de animale 
• Deșeuri verzi provenite din grădini, pajiști, livezi 
• Deșeuri organice colectate separat 
• Fracția umedă din deșeurile municipale solide 
• Nămoluri provenite de la stațiile de epurare 

Ce tipuri de deșeuri puteți composta? 

Ce beneficii aveți? 

• Reducerea emisiilor de mirosuri cu peste 97%; 
• Sistemul de compostare este foarte ușor scalabil; 
• Compostare pe toată perioada anului (365 zile/an); 
• Capacitate de tratare mai mare pe spațiu restrâns cu 

implicare umană și consum de energie minime; 
• Eliminarea patogenilor în condiții de siguranță; 
• Obținerea unui compost de calitate superioară repede; 
• Costuri de investiție și operare considerabil reduse în 

comparație cu alte sisteme de compostare. 



Tehnologie de compostare cu 
membrană semipermeabilă 

ePTFE 

Cum funcționează sistemul GORE® Cover?  



Sistemul Big Hanna – ideal pentru HORECA 

Problema deșeurilor biodegradabile produse în cantine, restaurante, hoteluri, zone rezidențiale, etc. (resturi alimentare, legume, fructe stricate), poate fi 
rezolvată cu ajutorul sistemelor Big Hanna. Acestea sunt echipamente cu alimentare continuă (zilnică) care permit transformarea acestora în compost 
chiar la locul producerii lor. 

• Deșeuri alimentare 
• crude sau gătite 
• mâncare neconsumată 
• resturi alimentare rezultate de la prepararea mâncării 
• legume, fructe, pâine, lactate, pește, carne, ouă 
• cafea (inclusiv filtre de cafea) 

• Deșeuri verzi moi (ușoare) tocate 
• Pungile compostabile marcate “HOME” – Compostabil acasă 

Ce tipuri de deșeuri puteți composta? 

Ce beneficii aveți? 

• Proces natural de compostare 
• Fără substanțe chimice sau inocul de bacterii 
• Consum foarte mic de energie 
• Timpul de tratare în cilindru este de 6-10 săptămâni 
• Durată de viață echipament de peste 20 de ani 
• Potrivit pentru zonele dens populate 
• Golire automată - schimbați doar sacul pentru compost 
• Instalat în interior sau exterior 

Tehnologie  
pentru 

compostarea  
in situ 



Cum funcționează sistemul Big Hanna? 

Tehnologie  
pentru 

compostarea  
in situ 

ÎNAINTE 

DUPĂ 



Mulțumim pentru 
atenția 

acordată! 

Detalii de contact 

Ing. Ioan Corneliu Hențiu 
Director Adjunct Departament Tehnologii și  
Echipamente pentru Agricultură și Mediu 
E: ioan.hentiu@inovecoexpert.ro 
M: 0752 010 935 
 
Departamentul de compostare 
E: compostare@inovecoexpert.ro  
 
Departamentul de irigații 
E: irigatii@inovecoexpert.ro  

 
UNDE NE GĂSIȚI? 
 

INOVECO SRL  
Bulevardul Eroilor nr. 6-8 | 077190  
Voluntari | Ilfov | Romania  
T: 021 241 55 13  
E: team@inovecoexpert.ro   
www.inovecoexpert.ro  
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