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        Agenția de Mediu a examinat, în limita competențelor, solicitarea cu privire la gestionarea
deșeurilor ce conțin mercur/compuși de mercur și comunică următoarele.
         În conformitate cu prevederile pct. 2 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea
Agenției de Mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 549/2018, Agenţia de Mediu este autoritate
administrativă subordonată Ministerului Mediului, responsabilă de implementarea politicii statului în
domeniile de activitate ce îi sînt încredinţate.
         Una din funcțiile de bază ale Agenției este autorizarea activităților cu impact asupra calității
mediului, eliberînd persoanelor fizice și juridice acte permisive pentru practicarea activităților de
întreprinzător  cu  impact  asupra  mediului  (autorizații,  acorduri  de  mediu,  permise,  certificate,
notificări, avize și coordonări), prevăzute în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.
160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
         Astfel, în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, sunt
eliberate autorizații de mediu pentru gestionarea deșeurilor operatorilor economici care solicită acest
act permisiv și doar pentru acele tipuri de deșeuri pe care operatorul are intenția de a le gestiona.
         În acest mod, au fost eliberate autorizații de mediu pentru gestionarea deșeurilor inclusiv a
unor tipuri de deșeuri cu conținut de mercur/compuși de mercur următorilor operatori economci:
         1. „Moldrec Group” SRL -
https://drive.google.com/file/d/1r50zwdiM5d-_BY9Jf551tHnyy9gJbjCB/view;
         2. „GMC Innovation” SRL -
https://drive.google.com/file/d/12kLj7uZDdhvUotgd0Rgaed-Lf0KepUph/view;
         3. „Kirkland Grup” SRL -
https://drive.google.com/file/d/1CR7nKsxo5CDC6I0zC05SAdMTeYRjVr8D/view .
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