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COMUNICAT DE PRESĂ
Amenzi de peste un milion de lei, în urma acțiunilor operative de control
din Județul Constanța
Astăzi, s-a încheiat o nouă serie de acțiuni operative organizate, în județul
Constanța, de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu, cu sprijinul Poliției,
Jandarmeriei și Gărzii de Coastă, la care au participat comisari de la Comisariatul
General și de la comisariatele județene Argeș, Galați și Constanța.
De data aceasta, controalele nu au vizat doar transferurile de deșeuri (din Portul
Agigea Constanța Sud și Portul Murfatlar), ci și activitatea șantierelelor de construcții, a
centrelor de colectare a deșeurilor feroase și a operatorilor de dezmembrări auto, a
stațiilor de betoane și mixturi asfaltice, a fermelor de animale, precum și a UAT-urilor,
mai ales în ceea ce privește amplasamentele cu depozitări necontrolate de deșeuri.
Deși acțiunea a fost una de prevenție, care a avut ca scop limitarea criminalității
de mediu, în timpul verificărilor au fost constatate mai multe neconformități legate de
poluarea atmosferică din șantierele de construcții și arderile de deșeuri, gestionarea
necorespunzătoare a deșeurilor generate, lipsa autorizațiilor și nerespectarea condițiilor
din actele de reglementare și poluarea acvatoriului portuar din șantierul naval Mangalia.
Bilanțul actiunilor de control realizate în perioada 07.06–10.06.2021, este
următorul:
 9 echipe de comisari
 53 controale efectuate
 55 sancțiuni aplicate
 1.224.500 lei - valoarea amenzilor
 2 sesizări penale pentru transfer illegal de deșeuri
 3 suspendări de activitate
 2 notificări prealabile în vederea suspendării activității
 1078 tone (2 șlepuri și un container) deșeuri returnate în Olanda și Bulgaria
Alte detalii din timpul controalelor:
În data de 09.06.2021, echipele de comisari GNM, împreună cu politiști de frontieră din
cadrul Gărzii de Coastă, au verificat 2 șlepuri aflate în Portul Murfatlar. Conform
documentelor, șlepurile transportau 1060 tone deșeuri metalice, provenite din Bulgaria.
La controlul fizic, s-a constat că, pe lângă deșeurile înscrise în documente, se aflau și
alte tipuri de deșeuri, în amestec cu acestea (cabluri electrice, deșeuri textile, ambalaje
plastic, cauciuc, motoare cu conținut de ulei, pământ și măturătură, filtre de ulei și
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altele). Comisarii GNM au dispus interzicerea accesului deșeurilor pe teritoriul țării și
returnarea acestora în țara de expediție.
În data de 07.06.2021, a fost returnat un container cu o încărcătură de 18 tone cu piese
auto uzate. În timpul verificărilor, s-a constatat ca în interiorul containerului sunt
deșeuri rezultate din dezmembrări auto, acestea nefiind decontaminate. Pe lângă
dispoziția de returnare în țara de proveniență (Olanda), a fost înaintată și o sesizare
penală catre Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.
În data de 09.06.2021, o echipă mixtă de comisari a efectuat un control la unul dintre
operatorii șantierului naval Mangalia, pentru verificări privind poluarea apei de mare
din zona docurilor de reparații nave. Au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, în
valoare de 30.000 lei, precum și măsuri de remediere și conformare cu prevederile
legale.
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