Poluarea din Sebes monitorizata (Gardianul)
O echipa mixta, formata atat din reprezentanti ai Agentiei Nationale
de Protectia Mediului Bucuresti, cat si din cei ai unei firme
contractate de compania Kronospan monitorizeaza, incepând de
marti, poluarea in municipiul Sebes.
Este vizata, cu precadere, activitatea firmei Kronospan, in special a
sectiei care produce formaldehida, dar si alte emisii. Compania
Kronospan a anuntat ca intentioneaza sa inaugureze o instalatie
noua de formaldehida, menita sa asigure cerintele tot mai mari de
rasini necesare pentru productia proprie de placi. Investitia este de
aproximativ zece milioane euro pe platforma.
Opozitia localnicilor a determinat autoritatile locale sa decida luna
trecuta organizarea unui referendum local in care populatia sa fie
consultata cu privire la producerea formaldehidei de catre compania
austriaca Kronospan. Referendumul a fost invalidat din cauza
prezentei reduse la vot.
Cosmin Covaciu, prefectul de Alba, a declarat ca in municipiul Sebes
poluarea este o problema, fiind cauzata atât de activitatea industriala,
cât si de traficul intens. El a sesizat autoritatile de mediu cerând
realizarea u
nei monitorizari a poluarii din municipiu pentru identificarea
principalelor surse de poluare. Ca rezultat, incepând de ieri se fac
masuratori speciale asupra poluarii, urmarindu-se, printre altele,
emisiile, imisiile si apele uzate rezultate de pe platforma industriala a
SC Kronospan.
Tot in aceasta perioada, Garda Nationala de Mediu si Comisariatul
Judetean Alba vor monitoriza functionarea la capacitatea nominala a
sectiilor de productie de pe platforma industriala Kronospan. Zilnic,
pâna in data de 20 octombrie, autoritatile de mediu vor monitoriza
poluarea din Sebes si cea provenita de pe platforma Kronospan,
urmând ca in final sa realizeze un amplu raport.
„La sfârsitul saptamânii viitoare, speram sa avem si rezultatele finale
asupra acestor masuratori, care pot duce pâna la sistarea activitatii
firmei Kronospan, daca acest demers se va impune“, a mai spus
Cosmin Covaciu.

Garda de Mediu
Defrisari ilegale in Parcul National Ceahlau (Gardianul)
Pe Masivul Ceahlau, se taie arbori literalmente ca-n codru. Dupa un
control efectuat de reprezentantii Garzii de Mediu, au fost depistate
mai multe firme care taiau si exploatau haiduceste materialul lemnos
din zona, afectând grav atât domeniul silvic, cât si ecosistemele
existente in Parcul National Ceahlau.
Ca urmare a furtunilor violente care s-au abatut asupra Masivului
Ceahlau in cursul acestui an, au fost doborâti de vânt arbori de pe o
suprafata de 38 de hectare. Drept urmare, administratia Parcului
National Ceahlau a decis ca exploatarile forestiere sa se faca doar
asupra doborâturilor, considerând ca acestea sunt suficiente pentru
nevoile societatilor comerciale de profil. Totodata, aceeasi
administratie a sistat taierile arborilor sanatosi si in picioare de pe
masiv, considerând ca acestea pot afecta grav flora si fauna din
zona. Firmele exploatatoare de material lemnos nu s-au multumit
insa numai cu doborâturile puse la dispozitie si au continuat sa taie
arbori de-a valma, fara a avea nicio autorizatie de mediu legala.
Controalele efectuate au depistat nu mai putin de zece firme c
are efectuau taieri ilegale de arbori pe Masivul Ceahlau. Printre
acestea se numara SC Log Turism SRL Bicaz, SC Gemob SRL, SC
Grigomir SRL si SC Flori Pin SRL, acestea din urma fiind inregistrate
in comuna Ceahlau. Masa lemnoasa gasita taiata ilegal s-a ridicat la
cantitatea totala de 5.742 metri cubi. Societatile comerciale depistate
au fost amendate cu suma totala de 65.000 lei, unora dintre ele
suspendându-li-se temporar si dreptul de functionare. Administratia
Parcului National Ceahlau s-a aratat deosebit de ingrijorata din cauza
defrisarilor ilegale, considerând ca acestea au afectat deja si inca vor
afecta grav ecosistemele existente in zona protejata a masivului.
Reprezentantii respectivei administratii au spus ca vor face demersuri
pentru modificarea legislatiei in ce priveste managementul
exploatarilor de masa lemnoasa in zonele silvice protejate la nivel
national.
Cuptoarele de cărămidă aduc moartea la Domneşti (Adevarul)
de Stefan Dumitru Afrimescu

Autorităţile sanitare din cadrul Spitalului Domneşti au semnalat de
mai multe ori cazurile grave de îmbolnăvire provocate de poluarea
din comuna Domneşti. Reprezentanţii Autorităţii Judeţene de
Sănătate Publică Argeş, specialiştii Agenţiei Regionale de Protecţia
Mediului şi cei ai Gărzii de Mediu s-au întâlnit de fiecare dată, la faţa
locului, pentru a găsi o soluţie. Discuţiile purtate au degenerat însă de
fiecare dată, sfârşindu-se cu scandaluri şi ameninţări.
Cuptoarele din comună funcţionează ilegal, dar autorităţile nu
îndrăznesc să le închidă. Medicii Spitalului Domneşti susţin că din
cauza cantităţilor foarte mari de plumb emanate în atmosferă de
cuptoare, locuitorii din zonă se prezintă la spital cu intoxicări acute şi
afecţiuni cronice severe. Manifestările intoxicaţiei cu plumb sunt
foarte neplăcute: dureri de stomac, greţuri, ameţeli, acestea fiind
numai primele simptome.
Apoi urmează surditatea şi chiar moartea, în cazul intoxicaţiilor acute.
Unul dintre întreprinzători a ajuns până acum la spital de şapte-opt
ori. Lucrul cel mai grav este că Domneştiul are un număr mare de
copii şi de bătrâni, aceştia fiind cel mai grav afectaţi de poluarea cu
plumb. Directorul Agenţiei Regionale de Protecţia Mediului Argeş,
George Stanca, susţine că „Există legi clare în România privind
autorizarea de funcţionare a cuptoarelor de cahle de teracotă, însă
după obţinerea avizului de producţie, întreprinzătorii nu mai respectă
prevederile.
Mulţi afacerişti, după epuizarea stocului de oxid de plumb, nu mai
cumpără acest produs din comerţ, ci şi-l produc singuri din deşeurile
de plumb rămase de la sutele de şarje anterioare. Aceste operaţiuni
rudimentare de topire şi coacere în cuptoare a oxidului de plumb,
elimină în atmosferă cantităţi importante de noxe periculoase pentru
viaţa oamenilor".
Cum la Domneşti func-ţionează 36 de cuptoare autorizate, e limpede
în ce atmosferă tăiesc oamenii de aici. Şeful Gărzii de Mediu Argeş,
Emilia Dumitrescu, susţine că a dat cinci amenzi în valoare de 75
milioane lei. Toate cele cinci amenzi au fost date în perioada
octombrie 2005-noiembrie 2006. Şi cam atât. Nu a fost închisă
activitatea niciunui cuptor, nu a fost trimis în judecată nimeni, iar la
Domneşti moartea continuă să dea târcoale. (Ştefan Dumitru
Afrimescu)

Acte normative – Garda de Mediu, întărită (Jurnalul National)
Guvernul a adoptat, în şedinţa din 10 octombrie, două acte normative
privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu,
condusă de Octavian Popa în scopul de a întări funcţia de control şi
inspecţie la nivel local a acestei instituţii.
Guvernul a adoptat, în şedinţa din 10 octombrie, două acte normative
privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu,
condusă de Octavian Popa (foto) în scopul de a întări funcţia de
control şi inspecţie la nivel local a acestei instituţii.
Primul document modifică prevederile Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la
nivelul administraţiei publice centrale. Structura GNM va fi modificată
astfel încât să nu mai includă cele opt comisariate regionale de
mediu. GNM va funcţiona, la nivel central, prin Comisariatul General,
şi va avea în subordine comisariatele judeţene, Comisariatul
municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei "Delta
Dunării".
Modificarea va duce la descentralizarea activităţii de inspecţie şi
control la nivel judeţean şi la evitarea situaţiilor în care activitatea
comisariatelor judeţene s-ar fi suprapus celor regionale. De
asemenea, Guvernul a aprobat o hotărâre privind organizarea şi
funcţionarea Gărzii de Mediu potrivit căreia personalul de specialitate
de la comisariatelele regionale îşi va desfăşura activitatea în cadrul
comisariatelor judeţene.

Garda de Mediu ataca (Romania libera, Moldova)
Elena Solomon
» Sapte firme din judetul Bacau se afla in pericolul de a-si inchide
activitatea.
» Societatile sunt obligate sa isi finalizeze investitiile de mediu.

» Totalul investitiilor ce trebuie realizate se ridica la 5,14 milioane de
euro.
Sapte firme din judetul Bacau se afla in pericolul de a-si inchide o
parte din instalatii sau unitati de productie daca pana la sfarsitul
acestei luni nu vor reusi sa isi finalizeze investitiile de mediu
prevazute in autorizatiile integrate de
mediu. Este vorba de societatile Aerostar, Agricola, CET si Subex din
Bacau, Aroma Rise din Onesti, Your Friend – Traian si Rafinaria
Darmanesti. Totalul investitiilor pe care aceste societati s-au angajat
sa le realizeze pentru rezolvarea problemelor de mediu se ridica la
aproximativ 5,14 milioane de euro. Cele mai mari investitii in acest
sens vor trebui facute de catre Agricola SA, care va trebui sa aloce
1,62 de milioane de euro pentru rezolvarea problemelor de mediu de
la Abatorul de pasari de pe Calea Moldovei din Bacau, 330.000 de
euro pentru cele de la Fabrica de faina proteica aflata in vecinatatea
Abatorului, 168.000 de euro pentru Platoul Avicol Racova, si 10.500
de euro pentru ferma Suinprod de la Ardeoani. Valoarea investitiilor
de mediu necesare la Rafinaria Darmanesti pentru a putea fi
prelungita autorizatia integrata de mediu este estimata la aproximativ
1,66 de milioane de euro. Pentru demolarea cazanelor de la vechiul
CAF, CET Bacau trebuie sa puna la bataie 215.000 de euro,
modernizarea statiei de epurare de la Subex este estimata la
aproximativ 300.000 de euro, modernizarea instalatiei de galvanizare
de la Aerostar este estimata la aproximativ 12.100 de euro, iar
societatile Your Friend si Aroma Rise au de facut investitii de mediu
in valoare de 77.800, respectiv 25.640 de euro.
Ultimatum dat firmelor
"E inca prea devreme pentru a spune daca investitiile respective vor
fi sau nu finalizate. Mai sunt, totusi, doua luni pana atunci. Oricum, la
sfarsitul lunii octombrie vor fi facute verificari de catre reprezentantii
Garzii de Mediu, Agentiei Judetene de Protectie a Mediului si
Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului. Daca termenii prevazuti
in autorizatii nu sunt respectati, societatile respective vor primi, mai
intai, un avertisment, iar dupa 30 de zile, in caz de nerezolvare,
sanctiuni in valoare de cinci sute de milioane pana la un miliard de lei
vechi si intreruperea functionarii instalatiilor pe o perioada de sase
luni."
Titi Secara, comisarul sef al Garzii de Mediu Bacau

SMR, Pulsor şi Prysmian au primit avertismente de mediu
(Gazeta de Olt)
Valentin VIDU
Trei societăţi din judeţ au fost sancţionate pentru nerespectarea unor
măsuri impuse de autorităţile de mediu în controale anterioare cu
privire la deşeuri şi pentru nerespectarea autorizaţiilor de mediu.
SC SMR SA din Balş a fost sancţionată cu avertisment pentru două
abateri, lucru ce arată deja prea multă îngăduinţă din partea
Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Mediului. Societatea nu a
curăţat zonele din Oţelăria electrică unde a depozitat necontrolat,
anterior, deşeuri, nerespectând termenul impus atunci de comisari
pentru curăţarea acestora. Pe de altă parte, SMR continuă să
polueze oraşul cu pulberi de grafit. Tot într-un control anterior,
comisarii au dispus modernizarea instalaţiei locale de captare şi
filtrare a pulberilor de grafit de la atelierul de recondiţionare a
electrozilor, nici această măsură nefiind îndeplinită la termen. „Până
la data controlului, măsurile erau realizate în proporţie de 90%, motiv
pentru care unitatea a primit avertisment“, a spus comisarul-şef Florin
Homorean.
Tot avertismente au primit SC Pulsor SA din Scorniceşti şi SC
Prysmian Cabluri şi Sisteme SA din Slatina, deşi comisariatul nu le
reproşează prima dată aceste fapte. Societatea din Scorniceşti a fost
sancţionată deoarece nu a monitorizat trimestrial emisiile atmosferice
de la centrala termică. Chiar dacă această obligaţie figurează în
autorizaţia de mediu, unitatea nu s-a învrednicit să respecte actul de
reglementare cu privire la protecţia mediului. Prysmian SA a primit
avertisment pentru modul în care gestionează uleiurile uzate.
Comisarii au dispus într-o verificare anterioară ca unitatea să încheie
contract cu o societate specializată şi să predea pe categorii aceste
substanţe considerate poluatoare.

