Informare trimestriala a publicului privind impactul asupra mediului,
conform HG 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul
Obiect principal de activitate: Colectarea deseurilor periculoase si nepericuloase
JIFA SRL isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile urmatoarelor autorizatii:

1

Denumire punct
de lucru
Sibiu, jud. Sibiu

2

Sibiu, jud. Sibiu

3

Sibiu, jud. Sibiu

4

Sibiu, jud. Sibiu

5

Avrig, jud. Sibiu

6

Calan, jud.
Hunedoara

Nr.

Tipul actului de
reglementare
Autorizație Integrata de
mediu
Autorizatie de
gospodarire a apelor
Autorizatie de
securitate la incendiu
Autorizatie de mediu
(transport)
Autorizație de mediu
Autorizație de mediu

Nr. autorizație

Data eliberării

Valabilitate

01

22.01.2018

22.01.2028

SB-85

08.08.2018

08.08.2028

448/17/SU-SB

16.08.2017

permanenta

177

27.06.2013, rev.
14.12.2016
02.06.2016

27.06.2023

30.08.2017

30.08.2022

53

02.06.2021

HD-80

Factorii de mediu (aer, apa sol) sunt atent monitorizati prin intermediul unor laboratoare
externe acreditate, cu periodicitatea specificata in autorizatiile detinute.
Operatiunile de valorificare/eliminare a deseurilor colectate sau generate se desfasoara numai
cu operatori autorizati si in conformitate cu prevederile legale.
Titularul activitatii raporteaza periodic Agentiilor de Protectia Mediului rezultatele activitatii de
monitorizare a emisiilor in mediu si a nivelului de poluare de impact conform actelor de reglementare in
baza carora isi desfasoara activitatea si cu respectarea legislatiei demediu in vigoare.
In perioada octombrie - decembrie 2018, pentru factorii de mediu monitorizati nu au fost
inregistrate depasiri ale valorilor limita de emisie pentru poluantii stabiliti in Autorizatiile de Mediu si
Autorizatiilor de Gospodarire a Apelor.
Urmare a incendiului care a avut loc in data de 19/20 octombrie 2018, pe amplasamentul JIFA
SRL din Sibiu, str. Drumul Ocnei nr.4, factorii de mediu au fost atent monitorizati atat de catre
instututiile abilitate, APM Sibiu, DSP Sibiu, SGA Sibiu, cat si de catre titularul autorizatiei, si nu au fost
inregistrate depasiri ale valorilor limita de emisie pentru poluantii stabiliti in Autorizatiile de Mediu si
Autorizatia de Gospodarire a Apelor.

