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În urma incendiului produs în seara de 27.06.2017, care a cuprins două depozite din
localitatea Baloteşti – Ilfov, reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Ilfov
s-au deplasat imediat la faţa locului pentru a face primele constatări. La momentul respectiv
incendiul se manifesta puternic, împiedicând accesul pe amplasament.
Conform procedurilor în vigoare, a fost adus în zonă auto-laboratorul Agenţiei Naţionale
pentru Protecţia Mediului pentru prelevarea probelor de aer în vederea determinării compuşilor
chimici din norul de fum, precum şi concentraţia acestora.
Potrivit datelor transmise de Agenţia pentru Protecţia Mediului, în urma analizării probelor
prelevate, a rezultat că nu au existat depăşiri ale indicatorilor măsuraţi de natură să afecteze sănătatea
populaţiei.
Totodată, evaluarea concentraţiilor de poluanţi măsuraţi la staţia de măsurare fixă a calităţii
aerului (partea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii aerului) amplasată în Baloteşti nu a
identificat variaţii ale concentraţiilor faţă de normal pentru niciunul dintre poluanţii măsuraţi.
Societatea deţine Autorizaţia de Mediu emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov nr. 98 din
7.06.2010, valabilă până pe 6.06.2020, precum şi Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 201/IF din
15.07.2015, valabilă până la 31.07.2017, emisă de Agenţia Naţională Apele Române.
Precizăm că în perioada 2016-2017, GNM a efectuat două controale la S.C. Prestige Mob
SRL, în urma cărora societăţii i-au fost impuse măsuri de remediere a deficienţelor pe linie de
protecţia mediului.
Întrucât până la acest moment incendiul nu a fost stins complet şi nu a fost finalizată ancheta
ISU în privinţa posibilelor cauze care au generat producerea lui, nu ne putem pronunţa dacă au fost
abateri la regimul deşeurilor şi/sau substanţelor existente pe amplasament.
De îndată ce focarele vor fi stinse şi vor stabilite cauzele incendiului, Garda Naţională de
Mediu va relua controlul pe amplasament şi va dispune măsurile/sancţiunile ce se impun.
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