
Buna ziua,

Având în vedere solicitarea dvs. subsemnatul Av. Ilie Alexandru, în calitate de reprezentant al 
societății Cassano Metal SRL, vă comunic următoarele:

În preambul,

ca urmare a solicitării dumneavoastră de a răspunde unor întrebări referitoare la activitatea 
desfășurată de societatea noastră la punctul de lucru situat în Tunari, jud. Ilfov, vă comunicăm
mai jos răspunsurile noastre, cu mențiunea expresă că, în vederea asigurării unei bune 
transparențe și pentru transmiterea în totalitate a informațiilor către publicul interesat că 
suntem de acord cu utilizarea/publicarea acestora doar în condiția în care răspunsurile sunt 
redate în integralitate, și, pe cale de consecință, vă solicităm să nu trunchiați și/sau să 
extrageți doar anumite pasaje din răspunsurile formulate care ar putea conduce la interpretări
ale acestora și la schimbarea sensului acestora.

De asemenea menționăm că nu suntem de acord cu reluarea/transmiterea acestora către alte
publicații de presă fără a fi informați și a ni se solicita acordul în prealabil. În cazul în care veți 
utiliza aceste răspunsuri în cadrul unor articole de presă vă solicităm să ne informați de locul 
și data apariției acestora.

Î - Cum le răspundeți celor care au afaceri în imediata vecinătate a stației de transfer deșeuri 
operată de Cassano Metal SRL, care vă acuză că nu ați avea dreptul să derulați activitatea 
de transfer deșeuri atât de aproape de proprietățile lor?

R: Exploatarea rampei de transfer este legală, pentru această activitate deținem autorizație 
de mediu valabilă. Amplasarea stației de transfer s-a făcut cu respectarea normelor de 
distanță impuse pentru astfel de activități. Principala funcţie a stației este cea de transfer a 
deşeurilor din vehiculele de colectare de la generatori în containere de mare capacitate către 
instalații de tratare și valorificare a acestora. Având în vedere situația critică în care se află 
regiunea București – Ilfov din punct de vedere al gestionării deșeurilor, unde capacitățile de 
tratare sunt limitate și depozitele Chiajna și Glina au activitatea sistată de perioade 
considerabile de timp, singurul depozit activ fiind depozitul Vidra, prin a cărui operare 
societatea ECOSUD S.A. a reușit să impună un monopol asupra acestui segment, profitând 
de această poziție ca să impună tarife mărite nefundamentat și insuportabile pentru 
majoritatea operatorilor economici activi în piață, a apărut necesitatea orientării acestora către
alternative situate la distanțe mai mari de această regiune. Astfel a apărut oportunitatea 
înființării acestei rampe de transfer care să asigure preluarea și transportul deșeurilor 
colectate de acești operatori de salubrizare a localităților. Funcționarea rampei de transfer 
asigură un serviciu de interes public. În România există construite circa 50 de stații de 
transfer care fac legătură între locurile de colectare a deșeurilor și instalațiile de tratare ale 
acestora. Stația de transfer de la Tunari deservește societăți care colectează deșeuri din 
municipiul București și diverse localități din județul Ilfov. Prin intermediul acesteia deșeurile 
sunt transportate către facilități autorizate de tratare și valorificare a acestora situate la peste 
60 de km de locurile de generare a deșeurilor. Amplasarea acesteia în apropierea șoselei de 
centură este optimă, fiind în apropierea marilor concentrări de populație dar în același timp în 
afara aglomerărilor urbane.



Î: - Care este explicația pentru care în autorizația de mediu de la APM Ilfov se menționează 
că „amplasamentul operatorului economic este situat în zona de centură, cu terenuri virane în
jur”, deși chiar în spatele stației de transfer începe terenul unui complex rezidențial și chiar 
lângă este o zonă de agrement (un circuit de karting)?
R: Rampa de transfer este situată în zona de centură și se învecinează cu terenuri virane pe 
toate punctele cardinale. Dacă ne referim la activități economice, cele mai apropiate (ca 
amplasare) față de rampa de transfer sunt reprezentate de benzinăria LUKOIL și circuitul 
AMCART. Pentru amplasarea noilor activităților economice față de alte activități economice 
existente nu există impuse restricții. Procedura de reglementare a activității a fost una 
transparentă, documentația pentru obținerea autorizației de mediu a inclus în cuprinsul fișei 
de prezentare descrierea amplasamentului cu prezentarea coordonatelor de contur și 
menționarea vecinătăților acestuia, care cuprind și cele 2 activități comerciale la care faceți 
referire. De asemenea au fost specificate distanțele de la amplasament până la cele mai 
apropiate rezidențiale, distanțe care depășesc 400 de metri în plan liniar pe toate direcțiile 
punctelor cardinale. Rampa de transfer deșeuri de la Tunari respectă reglementările în 
vigoare privind amplasarea stațiilor de transfer fiind situată la distanțe mai mari de 200 de 
metri față de cele mai apropiate zone rezidențiale existente. Nu cunoaștem cui aparțin 
terenurile virane învecinate și nici ce intenții au proprietarii acestora cu privire la utilizarea sau
valorificarea acestora. Este cert că la momentul autorizării activității în vecinătatea 
amplasamentului nu existau zone rezidențiale sub limitele legale impuse.

Î: - În autorizație se specifică faptul că „activitatea se va desfășura în spațiu închis prevăzut 
cu paviment betonat, deșeurile municipale fiind descărcate în cuve metalice, acestea 
neajungând pe platforma betonată, evitându-se astfel poluarea solului, pe platforma betonată 
se vor depozita doar deșeuri provenite din construcții”. În urma controalelor Gărzii de Mediu, 
a reieșit că nu aveți astfel de cuve și că gunoiul menajer este depozitat direct pe platforma 
betonată. Din ce motive nu se respectă cerințele autorizației de mediu la stația de deșeuri 
operată de Cassano Metal SRL?
R:  Pe scurt, fluxul tehnologic presupune: recepția, verificarea, cântărirea și înregistrarea 
deșeurilor la intrarea în amplasament. Deșeurile municipale sunt descărcate într-o cuvă 
metalică situată pe platforma betonată în incinta închisă de unde sunt încărcate în 
autovehicule speciale de transport de mare capacitate. Deșeurile din demolări sunt 
descărcate pe platforma betonată conform autorizației. Întregul amplasament este deservit de
un sistem de rigole și canale colectoare pentru preluarea apelor tehnologice cu evacuarea 
într-un decantor vidanjabil. Întreg fluxul tehnologic respectă autorizația deținută.  Au existat 
situații când din diverse considerente cantități mici de deșeuri din demolări au fost descărcate
pe platforma betonată (aspect permis de actul de reglemetare), însă din controalele efectuate
de garda de mediu nu reies faptele menționate de dumneavoastră. De asemenea, aceste 
controale au constatat că pe amplasament nu s-au constatat mirosuri sesizabile pe 
amplasament și nici disconfort tehnic.
 
Î: - Din fotografii și din discuția cu firma Ecovol SA reiese că aceasta din urmă, precum și 
altele din București sau Ilfov, descarcă gunoi pe terenul închiriat de dumneavoastră în Tunari 
încă din luna ianuarie. Firma Cassano Metal SRL are autorizație de mediu și, implicit, dreptul 
de a prelua deșeuri menajere, din 24 aprilie 2020. Cum comentați?
Activitatea în rampa de transfer se desfășoară din ziua obținerii actului de reglementare. A 
existat însă anterior acestui termen un eveniment în care, din cauza unor probleme de 
comunicare, au fost descărcate deșeuri de către firma ECOVOL în această platformă. În 



cazul acestui eveniment s-a procedat la îndepărtarea imediată a deșeurilor descărcate și 
salubrizarea platformei.

Î: - Care este durata și valoarea contractelor de prestări servicii încheiate de Cassano Metal 
SRL și de Utiltrailer SA cu firmele Ecovol SA, Supercom SA, Primăria Sectorului 2 și Ecosal 
Serv Dobroești?

R: Reprezintă informații confidențiale de natură comercială pe care nu le putem face publice.
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