
                                

Catre:   GARDA NATIONALA DE MEDIU-COMISARIATUL BUCURESTI 

 

In atentia: Comisar Sef, Dul Viorel Glăman 

 

Ref: Sistare temporara activitate stocare temporara, sterilizare deseuri medicale 

si incinerare deseuri periculoase 
 

Informare 

 

La data de 24.10.2016, Autorizatia Integrata de Mediu nr. 40/23.10.2006, revizuita la 

15.04.2014, eliberata de Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti in numele Stericycle 

Romania SRL, a expirat. 

 

In data de 03.11.2016 a fost luata decizia de emitere a noii Autorizatii Integrate de Mediu de 

catre Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti, aflandu-ne in perioada de opozitie din partea 

publicului pana la data de 06.12.2016.  

 

De la data expirarii si pana in prezent, stocarea temporara a deseurilor, sterilizarea deseurilor 

medicale si incinerarea deșeurilor periculoase au fost sistate la punctul de lucru Stericycle 

Romania SRL, din Str. Poiana Trestiei, Nr. 17-27, Sector 1, Bucuresti, locatie situata in 

imediata vecinatate a Depozitului de deseuri municipale operat de Iridex Group Import-Export.  

 

In toata aceasta perioada de nefunctionare de peste 50 zile, pe amplasament s-au desfasurat 

doar activitati de intretinere si reparatie a echipamentelor eliminare deseuri, fara a se face 

niciun fel de probe tehnologice sau punere in functiune a acestora. 

 

Cu toate acestea, intelegem ca disconfortul olfactiv reclamat in ultimele 24 luni, este perceput în 

continuare de către cetățenii din zonă, care continuă să sesizeze autoritățile. Aceasta este o 

dovadă clară a faptului că Stericycle România NU este sursa acestor mirosuri neplacute. 

  

Vă rugăm să ne comunicati daca ulterior datei de 24.10.2016, GARDA NATIONALA DE 

MEDIU-COMISARIATUL BUCURESTI a primit sesizari privind disconfortul olfactiv 

(miros neplacut de hidrogen sulfurat, amoniac, etc.) pentru zona de Nord a capitalei.  

 

In cazul in care exista astfel de sesizari, va rugam sa precizati numarul acestora si câte dintre 

acestea sunt indreptate  impotriva Stericycle Romania. 

 

Date de contactat:  Fax: 021.457.06.99; Tel: 021.457.09.75; Mobil: 0730.000.111; 

cosmin.manaila@srcl.com 

 

Cu stima, 

Cosmin Manaila 

Director Reglementari 
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