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COMUNICAT DE PRESĂ
Amenzi în valoare de 440.000 lei, în urma controalelor Gărzii Naționale de Mediu
privind starea salubrizării din Capitală
În perioada 02-15.06.2021, Garda Națională de Mediu (GNM) a verificat modul
în care primăriile de sector din Municipiul București și societățile de salubritate cu care
acestea au încheiate contracte au asigurat salubrizarea la nivelul Capitalei.
În timpul verificărilor, comisarii de mediu au constatat următoarele nereguli:
 la nivelul Municipiului București, nu a fost implementat Planul Municipal de
Gestiune a Deșeurilor, conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
 nu este implementat instrumentul „plătește pentru cât arunci”, conform Legii nr.
211/2011 privind regimul deșeurilor;
 nu au fost încheiate contracte cu organizații care pun în aplicare obligațiile
privind răspunderea extinsă a producătorilor de ambalaje (OIREP), în vederea
raportării trasabilității deșeurilor de ambalaje, astfel încât țintele anuale de
reciclare ale producătorilor să fie atinse, conform OUG 74 din 2017;
 nu sunt actualizate contractele de delegare cu operatori care administrează
depozite de deșeuri, conform Legii 101 din 2006, privind serviciul de salubrizare
a localităților;
Ca urmare a celor constatate:
 Patru operatori de salubritate au fost sancționați contravențional pentru lipsa
autorizațiilor de mediu sau pentru nerespectarea prevederilor acestora;
 Operatorul din Sectorul 3 a primit sancțiune complementară de suspendare a
activității de depozitare deșeuri de orice fel în spații neautorizate;
 Pentru funcționarea fără a deține Autorizație de Mediu, operatorul din Sectorul 4
a primit sancțiune complementară de suspendare a activității până la obținerea
Autorizației de Mediu.
 Două primării de sector au fost sancționate pentru nerespectarea prevederilor
O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului: „Autoritățile administrației publice
locale au următoarele atribuții și răspunderi: f) asigură, prin serviciile publice și
operatorii economici responsabili, luarea măsurilor de salubrizare a localităților,
de întreținere și gospodărire a spațiilor verzi, a piețelor și a parcurilor publice”.

1

Redăm, în tabelul de mai jos, situația centralizată a rezultatelor acestor controale:
Administrația
Publică
Locală (APL)
UAT
Sector 1

Neconformități
constatate

Sancțiuni aplicate
APL

Nu a luat măsurile de
salubrizare a sectorului
1 și nu a prezentat
documente privind
respectarea legislației
de mediu.
Măsurile impuse au
termen de realizare
25.06.2021.
Au fost salubrizate 9
amplasamente.
Au fost îndeplinite
măsurile impuse în
Notele de Constatare
din anul 2021.

Două sancțiuni
contravenționale,
în valoare totală de
160.000 lei.

UAT
Sector 4

UAT
Sector 5

UAT
Sector 2

UAT
Sector 3

UAT
Sector 6

Operator care
asigură
salubrizarea
COMPANIA
ROMPREST
SERVICE SA

Nu au fost aplicate
sancțiuni.

SUPERCOM SA

Nu au fost aplicate
sancțiuni.

DIRECȚIA
GENERALĂ
DE
SALUBRITATE
SECTOR 3

Au fost îndeplinite
măsurile impuse în
Notele de Constatare
din anul 2021.

Nu au fost aplicate
sancțiuni.

ROSAL GRUP
SA

Au fost îndeplinite
măsurile impuse în
Notele de Constatare
din anul 2021.
Neasigurarea
salubrizării
amplasamentelor cu
depozitări necontrolate
de deșeuri
Nereabilitarea spațiilor
verzi; Nu au fost
plantați arbori tineri în
alveolele stradale

Nu au fost aplicate
sancțiuni.

SALUBRIZARE
FAPTE
SECTOR 5

Sancțiune
contravențională
în valoare de
50.000 lei pentru
nerespectarea
măsurilor privind
salubrizarea
amplasamentului
și neamenajarea
spațiilor verzi.

URBAN SA –
Sucursala
București
Deține stație de
sortare și
Contract de
eliminare.

Sancțiuni aplicate
operator salubritate
Două sancțiuni
contravenționale în valoare
totală de 70.000 lei pentru
nerespectarea condițiilor
impuse în Autorizația de
Mediu.
Sancțiune contravențională
în valoare de 50.000 lei
pentru nerespectarea
condițiilor impuse în
Autorizația de Mediu.
Sancțiune contravențională
în valoare de 60.000 lei
pentru funcționarea
Autorizație de Mediu și
sancțiune complementară
de suspendare a activității
de depozitare deșeuri în
spații neautorizate.
Sancțiune contravențională
în valoare de 50.000 lei
pentru funcționarea fără
Autorizație de Mediu și
sancțiune complementară
de suspendare a activității
până la obținerea
Autorizației de Mediu.
Nu au fost aplicate
sancțiuni.
Nu au fost aplicate
sancțiuni.

Soluții pentru rezolvarea situației de la nivelul Capitalei:
 Implementarea instrumentului economic care are la bază principiul „Plătește pentru
cât arunci”, conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor
 Colectarea separată și transportul fracțiilor neamestecate în vederea reciclării
deșeurilor este singura modalitate prin care pot fi reduse costurile de salubrizare
pentru populație, prin evitarea generării de deşeuri și utilizarea deşeurilor ca resursă.
Comisar General
Octavian Alexandru Berceanu
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