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Nr. 51/26.07.2022 

TO WHOM IT MAY CONCERN/ CĂTRE: CEI INTERESAȚI 

 

Dear All, 

Considering the procedure regarding public participation provided by art 10, letter f Annex 5 to 

Law 292/2018, regarding the assessment of the environmental impact of some public or private 

projects, please pay attention to the public announcement below: 

"IQS INNOVATIONS SRL, announces the interested public about the submission of the 

request to issue the environmental agreement for the project "Change of destination from grains 

warehouse to bio-mineral fertilizer production unit", proposed to be located in 11B, Valea 

Măcrișului street, Ion Roată commune, Ialomita county. 

Information on the proposed project can be consulted at the headquarters of the Ialomița 

Environmental Protection Agency, in the municipality of Slobozia, 1 Mihai Viteazu street 

Monday-Thursday 08.00-16.30, Friday 8.00-14.00 and at IQS INNOVATIONS headquarters 

SRL from 11B, Valea Măcrișului street, Ialomita county, during the working hours. 

Public comments can be submitted daily at the headquarters of the Ialomița Environmental 

Protection Agency." 

 

Stimați Domni/Doamne, 

Având în vedere procedura privind participarea publicului prevăzută de art 10, lit f Anexa 5 la 

Legea 292/2018, privind evaluarea impactului asupra mediului a unor proiecte publice sau 

private, vă rugăm să afișati la Avizierul Instituției, anunțul public de mai jos:  

„ SC IQS INNOVATIONS SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării emiterii 

acordului de mediu pentru proiectul „Schimbare destinație din depozit cereale in unitate de 

producție fertilizator bio-mineral”, propus a fi amplasat în comuna Ion Roată, str. Valea 

Măcrișului, nr. 11B,  jud. Ialomița. 

Informații privind proiectul propus , pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 

Mediului Ialomița, din municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr.1, în zilele de luni-joi 08.00-

16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul IQS INNOVATIONS SRL din str. Valea 

Măcrișului, nr. 11B,  jud. Ialomița, în orele de program. 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 

Ialomița.” 

Vă mulțumim ! 

 

Cu considerație, 

IQS INNOVATIONS SRL 

Prin Cristina Toma, 

Director Adjunct 
 


