
Către 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ 

 
 

În atenția d-lui director Grigore Crăciun 

 

 

Subsemnatul, Adrian Dohotaru, domiciliat în Cluj-Napoca, în calitate de membru al 

Parlamentului României, Camera Deputaților, circumscripția electorală nr. 13 Cluj şi de Director 

executiv al asociaţiei “Societate  Organizată Sustenabil”, formulez prezenta  

 

CERERE 

 

prin care vă solicit ca în temeiul prevederilor art. 7 al. (3) din O.U.G. nr. 195/2005, să dispuneţi: 

- începerea procedurii de suspendare a Autorizaţiei de mediu nr. 115 din 14.09.2015, 

revizuită în 25.09.2015, 17.11.2015 şi 10.05.2017, emisă pentru Platforma de stocare 

temporară a deşeurilor situată în Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n.,  titularul activităţii fiind 

RADP Cluj-Napoca. 

Vă adresez această solicitare având în vedere că RADP Cluj-Napoca nu a respectat prevederile 

autorizaţiei de mediu menţionate, încălcările acestora fiind grave şi repetate, cu efecte extrem de 

dăunătoare asupra mediului înconjurător şi asupra condiţiilor de viaţă ale persoanelor care 

locuiesc în vecinătatea rampei.  

Din informaţiile pe care le deţin, rezultă că au fost încălcate următoarele prevederi şi condiţii din 

autorizaţia de mediu: 

1)  luarea tuturor măsurilor: 

- de prevenire eficientă a poluării și evitarea oricărui risc de poluare 

- care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată” (pag. 4, subtitlul I) 

2) nu se depozitează definitiv, nu se incinerează niciun  tip de deşeu (pag. 5, subtitlul II) 

3) amenajarea şi consolidarea taluzelor zonei de stocare pe toată lungimea laturilor în vederea 

evitării prăbuşirii acestora, luarea de măsuri (tasare, împrejmuire) astfel încât deşeurile stocate să 

nu fie luate de vânt de pe amplasament (pag. 5, subtitlul II) 

4) gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în 

special fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza 



zgomotului sau mirosurilor, fără a influenţa negativ peisajul sau zonele de interes special (pag. 5, 

subtitlul II). 

 Afirm că au fost încălcate aceste prevederi şi condiţii din autorizaţia de mediu deoarece în 

intervalul 2017-2018 au avut loc mai mult de 25 de incendii ca urmare a aprinderii deşeurilor 

stocate pe platforma operată de RADP Cluj-Napoca, 5 dintre ele fiind  înregistrate după ultima 

revizuire a autorizaţiei. Aceste incendii au generat o gravă poluare a aerului, apei și a solului, 

ceea ce conduce la concluzia că nu au fost luate măsurile necesare pentru prevenirea şi evitarea 

riscului de poluare, ci acest risc s-a materializat în repetate rânduri.  

Poluarea generată de activitatea RADP la platforma de stocare a deşeurilor a produs daune 

importante mediului (aer, apă, sol) şi a pus în pericol sănătatea persoanelor. 

De asemenea, mirosul produs de deşeuri crează un disconfort accentuat locuitorilor din 

vecinătate, iar în cazul incendiilor fumul afectează chiar şi zonele mai îndepărtate ale oraşului. 

Suprafața admisă pentru depozitarea deșeurilor a fost depășită. Potrivit măsurătorilor topografice, 

rampa RADP ocupă 36.000 de metri pătrați, deși a fost autorizată pe 18.000 de metri pătrați. 

Suprafața de colectare a deșeurilor este autorizată pe 9200 de metri pătrați, dar s-a extins cu 

aprox 30%, pe 12.000 metri pătrați. 

Având în vedere stadiul de realizare a CMID şi cantitatea de deşeuri stocată deja pe platforma 

RADP, a devenit evident că depozitarea aceastora pe această platformă va fi una definitivă 

întrucât va fi imposibilă preluarea de către CMID a tuturor deşeurilor care vor fi stocate până la 

darea sa în funcţiune. O astfel de depozitare definitivă este interzisă de autorizaţia de mediu.  

Vă solicit să aveţi în vedere şi faptul că platforma RADP se află la o distanţă de mai puţin de 

1.000 m de zonele de locuit din Pata Rât (dintre care unele au fost amplasate în această zonă 

chiar de către autoritățile locale).   

Se susţine că este respectată distanţa legală, care ar fi de 200 m, fiind invocat art. 11 din Ordinul 

nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 

populaţiei. Dar art. 11 din Ordinul nr. 119/2014 prevede că depozitele controlate de deşeuri 

periculoase şi nepericuloase trebuie să respecte o distanţă minimă de protecţie sanitară de 

1.000 m faţă de zonele de locuit. Distanţa minimă de 200 m este prevăzută în art. 11 din 

Ordinul nr. 119/2014 doar pentru rampele de transfer. Platforma RADP nu  reprezintă o rampă 

de transfer, ci o platformă de stocare a deşeurilor.  Chiar dacă stocarea este temporară în cazul în 

care aceasta durează ani, ca în cazul de faţă, analogia cu o staţie de transfer este în mod evident 

contrară prevederilor legale care stabilesc distanţele minime de protecţie sanitară intre teritoriile 

protejate şi o serie de unităţi cu scopul de a evita  disconfortul şi riscurile asupra sănătăţii 

populaţiei. 

Amplasarea platformei RADP la o distanţă mai mică de 1.000 m faţă de zonele de locuit 

afectează grav condiţiile de viaţă şi sănătatea persoanelor din Pata-Rât.  

Vă solicit să verificaţi toate aspectele prezentate în această cerere şi să luaţi măsurile solicitate, 

conform atribuţiilor şi răspunderii care revin conform legii, pentru a stopa poluarea produsă de 



activitatea desfăşurată de RADP, care are efecte grave asupra mediului înconjurător, condiţiilor 

de viaţă şi sănătăţii persoanelor.  

Precizez că asociaţia “Societate  Organizată Sustenabil”, pe care o reprezint, are ca scop 

promovarea idealurile unei societăți dezvoltate echilibrat, care să ofere condiții de viață 

echitabile pentru toţi membrii săi, care beneficiază de egalitate de șanse și drepturi egale în toate 

aspectele societăţii și care se dezvoltă în armonie cu natura, conform principiilor dezvoltării 

durabile. Cele mai importante obiectivele ale sale sunt: promovarea transparenței şi 

responsabilităţii în cadrul administrației publice, promovarea implicării civice și a participării 

cetățeanului la deciziile administrației şi promovarea unor concepte care iau în considerare 

sustenabilitatea economică pe termen lung și impactul asupra mediului. 

 

Vă rugăm să ne comunicați numărul de înregistrare a prezentei cereri și răspunsul Dvoastră la 

adresa adrian.dohotaru@cdep.ro . 

 
 

Cu respect,          Data 
Adrian Dohotaru               22.05.2018 
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