
Sediu: Sos. Bucureşti - Ploieşti nr. 17,
Sector 1, Bucureşti, 013682, România
Tel / Fax.: 021 233 17 62 / 021 233 20 15 
E-mail: office@iridex.ro, 
Website: www.iridex.ro

Către:  Redacția Puterea.ro, 
Dlui Redactor Șef Eduard Ivascu,

27.05.2019
SOLICITARE DREPT LA REPLICĂ

Stimate domnule Eduart Ivașcu,

În spiritul deontologiei profesionale, vă rugăm să ne publicați

Dreptul la replică, referitor la articolul publicat de ziarul Puterea in

ziua de 22 mai 2019, cu titlul: ”Caracatița intereselor uriașe „țesute”

de IRIDEX, timp de 20 de ani, în jurul gropii de gunoi de la Chiajna”

Titlul este defăimător iar articolul transmite  informații false și

trunchiate, interpretate răuvoitor, menit să dezinformeze. Așa cum
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este,   articolul  este  de natură  a  aduce prejudicii  grave societății

IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL.

Stimate  Domnule  Redactor  Șef,  o  spunem  cu  toată

convingerea: Depozitul Chiajna, administrat de IRIDEX este cel mai

performant depozit de deșeuri din România, care aplică cele mai

bune  practici  în  domeniu,  singurul  depozit  din  România  care

respectă în integralitate legislația în domeniu, singurul depozit din

România care monitorizează permanent 24h/24 calitatea aerului;

echipamentele  ce  asigură  exploatarea  sunt  de  cea  mai  nouă

generație  (  stații  de  epurare,  captare  gaz,  transport,  filtrare  și

arderea gazului de depozit) fabricate în UE. Este singurul depozit

din Romania care a fost proiectat, executat, exploatat și care se

închide definitiv din fondurile constituite în acest scop,  conform

legislației în vigoare și asigură echipamentele pentru exploatare în

siguranța  totală  a  monitorizării  post-închidere  pe  viitoarea

perioadă de 30 ani.



Sediu: Sos. Bucureşti - Ploieşti nr. 17,
Sector 1, Bucureşti, 013682, România
Tel / Fax.: 021 233 17 62 / 021 233 20 15 
E-mail: office@iridex.ro, 
Website: www.iridex.ro

Deoarece articolul încearcă să facă o ”istorie” a companiei IRIDEX

ne vedem obligați să corectăm informațiile, căci, așa cum sunt ele

prezentate în articol, sunt false. 

Iată istoricului realizării acestui depozit:

Depozitul  s-a construit în urma adjudecării licitației organizate

de  Primăria  Municipiului  București  în  baza  studiului  JICA,  când

Bucureștiul și împrejurimile sale erau inundate de gunoaie. Locația

generica  a  depozitului  a  fost  recomandată  de  acest  studiu.

Depozitul  este  un  obiectiv  important  al  Primăriei  Municipiului

București pentru realizarea eliminării deșeurilor.

Locația inițială, fostul depozit  neconform Giulești – Sârbi,  NU avea

acces corespunzător, NU avea capacitate de preluare a cantității de

deșeuri preconizată,  NU îndeplinea condițiile de mediu si sanitare,

fiind limitrofe cartierului de locuințe Giulești – Sârbi.

Astfel, Primăria Municipiului București: 



Sediu: Sos. Bucureşti - Ploieşti nr. 17,
Sector 1, Bucureşti, 013682, România
Tel / Fax.: 021 233 17 62 / 021 233 20 15 
E-mail: office@iridex.ro, 
Website: www.iridex.ro

- a realizat studiile necesare;

- a realizat procedura de licitație;

- a realizat PUZ-ul necesar realizarii depozitului.

Suprafața depozitului era și în proiect și este și acum de 24 ha, iar

pentru  amplasarea  facilităților  necesare  funcționării  lui

corespunzătoare  (zona  de  recepție,  zona  de  amplasare  stație  de

epurare,  zona  de  amplasare  a  instalațiilor  de  captare,  transport,

aspirație și ardere a gazului de depozit, drumuri interioare de acces,

depozit de carburanți, platforme pentru utilaje etc), era nevoie de o

suprafață suplimentară de 3 ha. Și atunci și acum au fost și sunt  27

de ha în total.

Referitor  la  asigurarea  terenului  necesar  funcționării

depozitului,  conform  cu  articolul  5  „Obligația  Asociatului”  din

Contractul cu Primăria Municipiului Bucuresti,  pct.1 se precizează:

„Să pună la dispoziție terenul destinat amplasării Rampei ecologice

și  identificat  conform  planului   de  situație  nr.1”.  Terenul  a  fost
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identificat  împreună cu Primăria Municipiului  București,  societății

IRIDEX revenindu-i sarcina întocmirii formalităților de concesionare

și/sau  cumpărare  a  suprafeței  necesare  Depozitului,  în

integralitatea sa, conform PUZ.

În  primă  etapă  s-au  întocmit  formalitățile   între  Primăria

Chiajna și Primăria Municipiului București, IRIDEX nefiind în niciun

fel  implicat  în  discuții  sau  negocieri.  S-a  convenit  astfel

concesionarea terenului către IRIDEX în scopul realizării obiectivului

PMB iar, în continuare, s-au cumpărat suprafețele limitrofe de către

IRIDEX, întrucât aceste suprafețe erau ale unor cetățeni ( proprietăți

private). 

Pe aceste suprafețe au fost, de la bun început, amplasate: recepția,

administrația,  facilitățile  de  depozitare,  stațiile  de  alimentare  cu

carburanți, stația de epurare, instalațiile de captare gaz, transport,

desulfurare și ardere gaz, drumuri acces etc.
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Deci,  întreg  Depozitul,  cu  facilitățile  obligatorii  funcționării

conforme a fost amplasat,  de la început, pe întreaga suprafață de

cca 27 ha; doar realizarea celulelor s-a realizat etapizat, pe măsura

depozitării deșeurilor.

Incineratorul de deșeuri spitalicești  este amplasat integral pe

suprafața privată.

Eliberarea  autorizațiilor  de  construcție  pentru  dezvoltarea

celulelor s-a făcut eșalonat, în baza PUZ-ului și a Proiectului. După

cum,  probabil,  știți,  nicio  autorizație  nu  se  eliberează   pentru  o

perioada lungă, 15-20 ani.

 Aceasta este procedura legală. Ea nu putea fi întreruptă  întrucât
nu s-ar mai fi putut realiza depozitul pentru capacitatea contractată
și prevăzută în Planul național de gestiune a deșeurilor, așa-dar NU
există nicio extindere ilegală, cum se afirmă în articol!

Referitor  la  capacitate  depozitului, aceasta  conform tuturor

documentelor,  se  referă  la  4,5  milioane  mc  deșeuri.  Cifra

menționată în articol – 6 milioane mc - este O EROARE MATERIALĂ

menționată într-o singură autorizație, greșeală corectată de Agenția
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de  Protecție  a  Mediului  Bucuresti  cu  ocazia  emiterii  următoarei

Autorizații revizuite.

Instalația de producere a electricității prin arderea gazului de

depozit   este  obligatorie  și  este  prevăzută  în  Normativul  757,

pentru gazul de depozit cu un conținut mai ridicat de metan. Ea face

parte  din  facilitățile  de  ardere  a  gazului,  facilități  aferente

depozitului, deci  NU  are nevoie de autorizație  de mediu. Ea este

cuprinsă SEPARAT în  Autorizația integrată de mediu a Depozitului și

este autorizată ANRE. Este surprinzător pentru oricine care este cât

de cât familiarizat cu principiile ECONOMIEI CIRCULARE să nu știe că

Instalația  de  producere  a  electricității  prin  arderea  gazului  de

depozit este una din modalitățile pentru valorificarea la maximum a

energiei din deșeurile municipale, impusă de legislația europeană.

Toate  celelalte  informații  sunt  fie  neadevărate,  fie  scoase

trunchiat  din  diferite  documente  și  puse  unele  peste  altele,

tendențioase și prezentate cu rea-credință.
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Rămânem , însă, surprinși că autorul articolului ca și Primarul

sectorului 1 nu și-au pus întrebarea:  Ce s-ar fi făcut Bucureștiul și

zona de Nord (care era plina de gunoaie) cu deșeurile  din zonele

respective, deșeuri care au eliminate în acest Depozit? 

Aceste  zone  au  fost  asanate,  curățate  și  deșeurile  eliminate  în

deplină  securitate.  Vorbim  despre  deșeuri  aruncate  zilnic  de

cetățeni,  în  pubele  și  nu  numai.  Aceste  deșeuri  nu  sunt  deșeuri

periculoase, nu sunt deșeuri importate, depozitarea lor nu este o

afacere privată a IRIDEX, realizată din inițiativa sa și în profitul său.

Este  un  serviciu  public  de salubritate – eliminarea deșeurilor în

serviciul comunității, un Obiectiv important al Primăriei Capitalei,

singura instituție care are sarcina exclusiva a eliminării deșeurilor.

În  ceea  ce  privește  grupul  de  companii  IRIDEX  ,  înființat  în

urmă cu peste 25 de ani, informam opinia publică despre faptul ca

IRIDEX Group are peste 100 de  specialiști  în domeniul gestionarii

deșeurilor, care activează permanent în conformitate cu legislația în

vigoare. Cu acționariat exclusiv românesc, grupul execută lucrări de

gestiune integrată a deșeurilor, proiectare și exploatare de depozite
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ecologice municipale pentru deșeuri nepericuloase, construcții civile

și industriale, lucrări de infrastructură la cel mai înalt standard de

calitate.  IRIDEX  implementează  proiecte  de  pionierat  în  diverse

domenii:  promovarea  folosirii  surselor  de  energie  regenerabilă,

instalații  de  producere  de  energie  electrică  din  biogaz  ș.a.  Prin

instalațiile de sortare și tratare a deșeurilor, prin depozitele pe care

le administrează, respectiv prin tehnologiile folosite în mod curent,

IRIDEX  GROUP  deservește  o  populație  de  peste  2  000  000  de

oameni din România.

În locul denigrării și defăimării acestei companie, ar fi fost de

preferat  să ne  scrieți,  să vizitați   amplasamentul  pentru a vedea

eforturile uriașe pe care IRIDEX le face pentru a gestiona deșeurile

produse de 2 milioane de oameni, locuitori din București și Județul

Ilfov. Gestionarea deșeurilor municipale este o activitate esențială

pentru sănătatea publică și face parte din viața noastră, a tuturor,

fie  că  ne  place  să  o  recunoaștem  sau  nu.  IRIDEX  și-a  însușit
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responsabilități  ale  serviciului  public  de  salubritate,  în  folosul

cetățenilor și a autorităților locale.

Așteptăm ca punctul  nostru  de vedere să se regăsească în  ziarul

dumneavoastră  măcar  acum,  având  în  vedere  că  autorul  nu  a

întreprins nimic pentru a-l afla înainte de a scrie articolul. 

Despre  Iridex: Iridex  este  unul  din  pionerii  industriilor  conexe
protecției mediului din România, operând în acest domeniu încă de
la înființare, în anul 1991. Iridex are o experiență de peste 25 de ani
în  domeniul  protecției  mediului,  managementului  deșeurilor
municipale,  a  construcției  și  operării  de  centre  de  management
integrat a deșeurilor. Prin ceea ce face, Iridex urmărește protejarea
mediul înconjurător, eliminând risipa de resurse - oricare ar fi ele –
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contribuind,  astfel,  la  atingerea  obiectivului  european  de  #zero
waste# și implementarea principiilor economiei circulare.


