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RAPORT

privind activitatea Gărzii Naţionale de Mediu în anul 2021

Garda Naţională de Mediu este instituţie publică care funcţionează ca organ de specialitate al
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în
subordinea Ministerului Mediului.
Garda Naţională de Mediu este un corp specializat de inspecţie şi control care poate lua măsuri
de sancţionare, de suspendare, sistare a activităţii ca urmare a poluării şi deteriorării mediului sau
pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare.

GNM are atribuţii în aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, constatării şi
sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării
reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale şi
managementului riscului, substanţelor şi preparatelor periculoase, biodiversităţii şi ariilor naturale
protejate, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.
1. Îndeplinirea priorităţilor pentru anul 2021 în activitatea de inspecţie şi control în domeniul
Controlul Poluării, Biodiversităţii, Biosecurităţii şi Ariilor Protejate:

Activitatea de inspecţie şi control a Gărzii Naţionale de Mediu se desfăşoară cu respectarea
Ordinului nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea
activităţilor de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului, cu modificările şi completările
ulterioare. Normele tehnice sunt elaborate în conformitate cu Recomandarea Parlamentului şi
Consiliului European din 4 aprilie 2001 - Recomandarea 2001/331/CE privind criteriile minime pentru
inspecţiile de mediu în statele membre şi cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
ÎN CADRUL GĂRZII NAŢIONALE DE MEDIU, în anul 2021:
- Au fost efectuate un număr de 35.185 inspecţii în domeniul controlului poluării şi în
domeniul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor naturale protejate, îndeplinind în
proporție de 111,80% planul de inspecţii propus în anul 2021 (care prevedea realizarea
unui număr total de 31.470 inspecţii planificate şi neplanificate).
- Au fost aplicate 2.246 avertismente şi 5.026 amenzi contravenţionale în valoare totală
de 107.089.900 lei.
-

Au fost impuse 364 dispoziţii de sistare a activităţii.
Au fost formulate 167 de sesizări penale.

1

Situaţia activităţii de inspecţie şi control a Gărzii Naţionale de Mediu, în anul 2021, comparativ cu
aceeaşi perioadă a anului 2020:
ACTIVITATEA DE INSPECŢIE ŞI
CONTROL - în perioada
Total inspecţii (în domeniul controlului
poluării şi în domeniul biodiversităţii,
biosecurităţii şi ariilor protejate)
Total număr amenzi aplicate
Total valoare amenzi aplicate
Avertismente

Dispoziţii de sistare a activităţii
Propuneri de suspendare acorduri/autorizaţii de
mediu
Total sesizări penale
Număr petiții înregistrate spre soluționare

2020

2021

2021/2020 %

33.161

35.185

106,10%

364

124,23%

4.135
76.521.100 lei
1.910
293

5.026
107.089.900 lei
2.246

55

74
14.607

62

167
21.972

121,55%
139,95%
117,59%

112,73%

225,68%
150,42%

Dintre principalele acțiuni desfășurate în anul 2021, pentru verificarea respectării legislaţiei
specifice protecţiei mediului în domenii sensibile cu grad mare de vulnerabilitate, atât planificate prin
planul general de activităţi pentru anul 2021, cât şi neplanificate, dispuse de Comisariatul General sau
de Autoritatea centrală pentru protecţia mediului, exemplificăm:
1. Îmbunătăţirea calităţii aerului şi controlul poluării industriale

Obiective

1.1 Reducerea poluării aerului generate de emisii de la surse staţionare ale unor obiective industriale;
1.2 Intensificarea controlului privind calitatea aerului şi identificarea surselor de imisii;
1.3 Reducerea de miros, zgomot şi vibraţii în zonele rezidenţiale;
1.4 Reducerea diminuării spaţiilor verzi
Acțiuni desfășurate în anul 2021:

 Având în vedere monitorizarea Comisiei Europene pentru neîndeplinirea obligaţiilor României

faţă de prevederile Directivei 1999/30/CE şi prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător, GNM a efectuat pe tot parcursul anului 2021 acţiuni de inspecţie şi control pe domeniul
poluării industriale la operatorii care deţin surse de emisii. De asemenea acţiunile de inspecţie şi
control au vizat verificarea amplasamentelor unde s-au înregistrat arderi necontrolate de deşeuri,
incendii de vegetaţie şi alte situaţii care au putut determina schimbări ale caracteristicilor componentei
aer. Pe domeniul poluării urbane acţiunile desfăşurate de GNM au urmărit verificarea operatorilor
economici care desfăşoară activităţi de salubrizare stradală inclusiv activităţi de aspirare/spălare tramă
stradală, la şantierele de construcţii, în cadrul cărora s-au urmărit respectarea condiţiilor din actele de
reglementare, existenţa instalaţiilor de spălare a autocamioanelor, modul de gestionare a deşeurilor
rezultate din activitatea de construcţii, existenţa mijloacelor de protecţie împotriva degajărilor de
pulberi sedimentabile, pentru verificarea eficienţei activităţilor desfăşurate.
Conform competenţelor şi prevederilor legale GNM a verificat stadiul de realizare a măsurilor
din planurile de calitate aerului precum şi cu privire la atingerea indicatorilor cuantificabili din punct
de vedere al eficienţei prevăzuţi în planurile de calitate al aerului pentru aglomerările în care au fost
aprobate aceste planuri. La aglomerările care nu au avut planurile de calitatea aerului aprobate s-a
verificat stadiul de elaborare a acestora cu impunerea măsurilor de conformare în termenele prevăzute
de procedura aplicabilă pe această tematică. De asemenea, în cazul a 41 zone (judeţe) s-au realizat
rapoarte în colaborare cu autorităţile publice locale şi cu autorităţile publice teritoriale pentru protecţia
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mediului care cuprind acţiunile de monitorizare şi de control asupra stadiului realizării
măsurilor/acţiunilor din planurile de menţinere a calităţii aerului. Ca exemplu, pentru nerealizarea
măsurilor din planul integrat de calitate a aerului elaborat pentru aglomerarea Municipiul Bucureşti a
fost sancţionată Primăria Generală a Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector cu câte 7.500 lei,
conform prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
La nivelul GNM, pe parcursul anului 2021 s-a desfăşurat un control tematic în cadrul căruia au fost
desfăşurate următoarele activităţi, dar nu exhaustiv:
- inspecţii pentru soluționarea petițiilor care semnalează aspecte privind disconfort olfactiv,
zgomot şi vibraţii, generate de activităţi cu impact de mediu, în conformitate cu atribuțiile GNM;
- inspecţii pentru identificarea surselor care determină depăşiri ale valorilor limită înregistrate de
staţiile RNMCA

- în baza unui plan de acţiuni, s-au desfăşurat inspecţii comune cu reprezentanţii administraţiei
publice locale (Poliţia Locală), în vederea aplicării unor măsuri de urgenţă pentru reducerea şi
limitarea poluării atmosferei în cazurile în care traficul auto sau activităţile desfăşurate în zone
rezidenţiale determină depăşiri ale valorilor limită privind calitatea aerului;
-

verificarea măsurilor pentru conservarea, ameliorarea şi extinderea spaţiilor verzi publice

Rezultatele controlului tematic au constat în:




1.725 de controale în urma cărora au fost aplicate aplicate 165 de avertismente şi 708 amenzi în
valoare totală de 12.826.300 lei.
30 de suspendări de activitate, 7 dispoziţii de desfiinţare a lucrărilor 2 confiscări bunuri

16 notificări către autoritatea publică locală privind înregistrarea unor depăşiri ale valorilor limită
la staţiile de monitorizare a calităţii aerului din reţeaua naţională în vederea identificării şi
eliminării surselor care au condus la aceste depăşiri, aici făcând referire în mod principal asupra
traficului rutier şi a încălzirii rezidenţiale

Acţiuni deosebite au fost desfăşurate, împreună cu alte autorităţi (poliţia română, jandarmeria
română), în zonele unde au fost înregistrate evenimente privind: abandonări şi arderi de deşeuri,
activităţi ilegale de colectare şi tratare a deşeurilor. În sprijinul acţiunilor au fost utilizate şi
echipamentele din dotarea INCAS, care au efectuat înregistrări video/foto aeriene, facilitând
identificarea unor activităţi ilegale. În urma acestor acţiuni au fost aplicate sancţiuni contravenţionale,
s-au sistat activităţile ilegale şi au fost confiscate mijloacele auto utilizate la abandonări de deşeuri.


Ca o componentă a acţiunilor GNM privind îmbunătăţirea calitatea aerului, în perioada 26.07
- 24.09.2021 s-a desfăşurat controlul tematic privind respectarea legislației de mediu din domeniul
spațiilor verzi, fiind efectuate 179 de controale la oraşe şi municipii, constatându-se următoarele:


-

din cele 179 de oraşe şi municipii verificate, un număr de 45 nu dețin registrul spațiilor verzi
un număr de 134 de oraşe şi municipii dețin registrul spațiilor verzi, din care un număr de 76 au
actualizat registrul spațiilor verzi,
din cele 179 de oraşe şi municipii verificate, un număr de 85 nu asigură din terenul intravilan
suprafața medie de spațiu verde de minimum 26mp/locuitor;

Urmare a acestui control tematic s-au aplicat un număr de 49 de sancțiuni contravenționale, dintre care
3 amenzi, în valoare totală de 350.000 lei, aplicate pentru neconstituire registru spații verzi (Legea nr.
24/2007), neasigurarea din terenul intravilan unei suprafeţe de spațiu verde de minimum 26
mp/locuitor (OUG nr. 114/2007), respectiv neîndeplinire măsuri (OUG nr. 195/2005), precum și un
număr de 46 avertismente (pentru neconstituirea sau neactualizarea registrelor spațiilor verzi, precum
și pentru neasigurarea din terenul intravilan unei suprafeţe de spațiu verde de minimum 26
mp/locuitor).
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2. Managementul eficient al deşeurilor şi substanţelor periculoase

Obiective

1.1. Soluționarea situațiilor depozitelor de deșeuri neconforme
1.2. Extinderea şi îmbunătăţirea sistemelor de colectare, sortare, tratare, valorificare și eliminare a
deşeurilor municipale;
1.3. Reducerea transferurilor ilegale de deșeuri, în punctele de trecere a frontierei de stat cât și la
expeditori/destinatari
1.4. Reducerea amplasamentelor de depozitare ilegală a deşeurilor;
1.5. Reducerea suprafeţei ocupate de situri contaminate;
1.6. Reducerea poluării apelor de suprafaţă în zona depozitelor de deşeuri sau datorată
depozitărilor necontrolate de deşeuri;
1.7. Gestiunea corespunzătoare a deşeurilor periculoase şi a celor din construcţii şi demolări.

Acțiuni desfășurate în anul 2021:


Situația depozitelor de deșeuri neconforme:

În privința celor 68 de depozite de deșeuri neconforme (28 depozite municipale, 26 depozite de deșeuri
industriale periculoase și 14 depozite de deșeuri industriale nepericuloase), care fac obiectul Cauzei
C301/17, situația actuală este: 27 sunt închise (20 municipale, 4 industriale periculoase și 3 industriale
nepericuloase) și 41 neînchise (8 municipale, 22 industriale periculoase, 11 industriale nepericuloase).

Pentru cele 101 de depozite municipale de deșeuri existente, neconforme, pentru care România a
obținut derogare, situația actuală este: 90 sunt închise și 11 sunt în curs de închidere. În anul 2021
GNM a efectuat controale lunare fiind întocmite fişe cu date sintetice pentru fiecare depozit;

În perioada 22.06 – 15.12.2021 s-a desfăşurat un control tematic planificat pentru verificarea
stării de salubrizare a localităţilor. Obiectivele principale au fost: identificarea UAT-urilor care nu
beneficiază de servicii de salubrizare; verificarea implementării sistemelor de colectare separată de
către UAT-uri; utilizarea sistemelor de colectare separată a deșeurilor de către generatori (inclusiv
populație); transportul separat a deșeurilor colectate; verificarea îndepliniri țintei de reducere a
cantității de deșeuri municipale depozitate de către UAT, pentru anul 2020; trasabilitatea deșeurilor
municipale de la generator la valorificare/eliminare. În urma acestor verificări, au fost realizate 2.845
acţiuni de inspecţie şi control. În urma controalelor efectuate au fost aplicate un număr total de 620
avertismente și 552 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 7.615.000 lei.


În anul 2021, Garda Națională de Mediu, prin serviciile comisariatelor județene a efectuat un
număr de 3026 verificări transporturi, în care s-au constatat aspecte legate de transferul deșeurilor, au
fost întocmite 41 sesizări penale, aplicate un număr de 10 amenzi contravenționale în valoare totală de
392 000 lei și un avertisment. Pentru un număr de 146 transporturi, nu s-a permis intrarea pe teritoriul
României, iar un număr de 4 transporturi, încărcate cu deșeuri de aluminiu din România, nu au fost
acceptate în Turcia. Transporturile conțineau deșeuri textile, deșeuri materiale plastice, anvelope uzate,
deșeuri sticlă, baterii uzate pe bază de plumb şi acid sulfuric, cabluri, echipamente electrice şi
electronice casate, deşeuri de metale neferoase, deşeuri de aluminiu, deşeuri de cupru, etc. Controalele
s-au efectuat:


-

în punctele de trecere a frontierei, ca urmare a solicitării autorităților vamale, când există
suspiciuni de transferuri ilegale și pe baza protocoalelor și planurilor de acțiuni, încheiate cu
Poliția de Frontieră și Direcția Generală a Vămilor;

la amplasamentele de destinație ale deșeurilor din România, care pot fi: instalații de
valorificare intermediară sau finală a deşeurilor; comercianți/brokeri, care nu intră în posesia
fizică a deşeurilor, dar efectuează operaţiuni de transfer şi import deşeuri periculoase şi
nepericuloase;
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-

la amplasamentele de expediţie al deşeurilor periculoase și nepericuloase din România

-

la transportatorul de deşeuri pe durata transportului pe teritoriul aflat sub jurisdicţia României.

-

la deținătorul de deșeuri, care poate fi generator sau colector, comerciant/broker;

În urma controalelor au fost dispuse măsuri cu termen de conformare, stabilit prin actul de
control întocmit.
În urma acţiunii de inspecţie şi control desfăşurată pe litoralul Mării Negre, în perioada 17.08
– 23.08.2021, ce a avut ca obiect principal verificarea stării de salubrizare a stațiunilor de pe litoral, a
modului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile comerciale desfășurate pe plajă și în zona
limitrofă acesteia, precum și verificarea respectării condițiilor stabilite prin actele de reglementare din
punct de vedere al protecției mediului, au fost controlaţi un număr de 115 de operatori economici care
desfăşoară activităţi în perimetrul plajelor. Au fost aplicate 94 sancțiuni contravenționale, din care 3
avertismente și 91 amenzi în valoare totală de 931.700 lei și a fost întocmită o sesizare penală.


Inspecțiile desfășurate în perioada aprilie – octombrie 2021 au urmărit modul în care au
funcționat stațiile de epurare în 2020 și 2021, pentru neconformitățile constatate fiind aplicate de către
GNM, 67 de avertismente și 44 amenzi contravenționale în valoare de 1.502.500 lei. Pentru
nerespectarea cerințelor solicitate în machetele stațiilor au fost dispuse măsuri cu termene. Nu au fost
verificate toate stațiile de epurare din țara iar GNM nu deține un inventar al acestora, situațiile anuale
fiind raportate la ANAR. Astfel, din numărul total de locuitori, 7.288.205, inventariați în 2018 la 1.708
UAT - uri, când erau racordați doar 1.318.128 locuitori, urmare a controalelor desfășurate de GNM și
a somațiilor transmise de reprezentanții UAT-urilor, momentan sunt racordați 1.619.177 locuitori.
Fiecare județ a transmis machetele stațiilor de epurare verificate și centralizatorul inspecțiilor tematice
efectuate la nivel județean, măsurile și neconformitățile nefiind supuse centralizării. Acestea vor fi
urmărite în controalele viitoare.


Potrivit prevederilor Ordinului comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor, al
ministrului afacerilor interne și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, cu nr.
1178/09.07.2021, 22209/20.07.2021 și 1143/22.07.2021 pentru efectuarea unor inspecții pe
amplasamentele care se supun prevederilor Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de
accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare, în perioada iulie
– septembrie 2021, colective de control formate din specialiști ai Inspectoratelor Județene pentru
Situații de Urgență, ai Comisariatelor Județene ale Gărzii Naționale de Mediu și reprezentanți ai
Inspecțiilor Teritoriale ISCIR (acolo unde a fost cazul) au efectuat inspecții pe amplasamentele de
nivel superior care s-au axat, fără a se limita la, pe controlul operaţional și managementul
schimbărilor/modificărilor din cadrul sistemului de management al securității. În baza ordinului comun
au fost controlate 93 amplasamente de nivel superior, iar în urma controalelor au fost aplicate un
număr de 29 de avertismente pentru nerespectarea L 59/2016 și o amendă, în cuantum de 100.000 lei
conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului pentru depășirea cantității de
substanțe periculoase prezente pe amplasament față de cantitatea prevăzută în Autorizația de Mediu și
în Notificarea activității care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt
implicate substanțe periculoase.


În cadrul inspecțiilor Seveso, autorităţile competente (GNM, ISU și APM) cooperează şi îşi
coordonează activităţile în vederea aplicării prevederilor Directivei 2012/18/UE (Seveso III). Au fost
efectuate în 2021, 260 de inspecții. În luna septembrie 2021 a fost întocmit Raportul de țară privind
implementarea Directivei Seveso pentru anul 2020, concluziile acestuia fiind discutate în cadrul
comisiei autorităţilor competente centrale pentru stabilirea măsurilor pentru îmbunătăţirea activităţii.
În anul 2021 au fost aplicate, de GNM, 3 sancțiuni contravenționale în valoare de 110.000 lei și 5
avertismente.


Referitor la activitatea Gărzii Naţionale de Mediu în anul 2021 privind managementul eficient
al substanţelor periculoase, în perioada 01 Iulie – 15 Noiembrie 2021 s-au efectuat controale tematice
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la operatorii economici cu activitate în domeniul chimicalelor pentru verificarea respectării legislaţiei
specifice aplicabile în următoarele sectoare: substanțe chimice care intră sub incidența regulamentelor
REACH și CLP, produse biocide (BRP), lacuri şi vopsele generatoare de compuşi organici volatili
(COV), echipamente electrice, electronice şi electrocasnice (EEE), produse pentru protecţia plantelor
(PPP) şi substanţe care depreciază statul de ozon (SDSO). În timpul acestor controale s-au verificat
801 operatori economici şi un număr total de 2397 produse chimice. În urma acestor verificări au fost
aplicate un număr total de 15 avertismente și 28 amenzi, în valoare totală de 3 037 500 lei, precum şi 2
plângeri penale.

De asemenea, în cadrul “Planului comun de acţiune „OZONUL”, realizat împreună cu IGPR,
în perioada februarie – martie 2021 au fost desfășurate acțiuni de identificare şi verificare a firmelor şi
persoanelor fizice care efectuează operațiuni cu substanțe care depreciază stratul de ozon, având în
vederea faptul că acestea își promovează anunțurile publicitare în mediul comerțului on line. În cadrul
acțiunii au fost efectuate nu număr de 17 controale specifice, prin care au fost verificate 16 persoane
juridice şi 1 persoană fizică, iar prin actele de control încheiate s-au aplicat 2 avertismente şi s-a
constatat 1 faptă de natură penală care a fost sancţionată în conformitate cu prevederile art. 7 din
Legea nr. 101/2011, privind prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului
înconjurător.


3. Combaterea schimbărilor climatice

Obiective

1.8. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
1.9. Reducerea vulnerabilităţii pe termen mediu la efectele schimbărilor climatice.

Acțiuni desfășurate în anul 2021:
-

La solicitarea ANPM, au fost efectuate controale la instalațiile aflate sub incidența H.G. nr.
780/2006, privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii GES.
Prin controalele planificate prevăzute în Planul de inspecție al GNM, s-au impus măsuri de
îmbunătățire a performanțelor instalațiilor, pentru a asigura creșterea nivelului de reducere a
emisiilor de GES.

Alte acțiuni:

În cursul anului 2021 comisarii Direcției Controlul Poluării, impreuna cu reprezentantii Politiei si
Jandarmeriei Romane, au întreprins acțiuni pentru identificarea zonelor cu depozitări si arderi ilegale
de deșeuri, identificarea cauzelor care duc la poluarea aerului și pentru combaterea ilegalitatilor ce se
comit, atât în domeniul colectării si valorificării materialelor reciclabile, cât și în cel al colectării/
valorificarii/eliminării deșeurilor.

Astfel, in judetul Ilfov,in urma actiunilor desfasurate, s-au aplicat sanctiuni contraventionale in
cuantum de 2.176.500 lei, pentru nerespectarea autorizațiilor de mediu, funcționarea fara autorizatie
de mediu, dar în principal pentru abateri de la regimul deseurilor (abandonare, incinerare si transport
ilegal deseuri) si s-au confiscat 15 autovehicule ce transportau deseuri fara documente de provenienta
si transport..
În municipiul Bucureşti, au fost vizate şi şantierele de construcţii, în vederea reducerii imisiilor de
particule/pulberi în Municipiul Bucureşti şi au fost efectuate controale la PMB şi Primăriile de sector,
pentru verificarea respectării legislaţiei privind gestiunea deşeurilor şi verificarea stării de salubrizare a
sectoarelor. Pentru neconformităţile constatate au fost aplicate un număr de 527 sancţiuni
contravenţionale principale:
- 466 amenzi contravenţionale în valoare totală de 11.553.500 lei,
- 61 avertismente,
Deasemenea au fost aplicate şi sancţiuni contravenţionale complementare, respectiv:
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-

38 activităţi economice suspendate,
5 lucrări neautorizate desfiinţate,
7 sesizări penale,
20 de autovehicule confiscate,

Au fost organizate acțiuni de inspecție și control şi în următoarele județe: Brașov, Călărași, Constanța,
Dolj, Prahova, Timiș, Dâmbovița. Au fost verificate 197 de amplasamente, s-au aplicat 187 sancțiuni
contravenționale principale în cuantum de 6.190.500 lei, 30 sancțiuni complementare: 29 sistări ale
activității desfășurate și o confiscare a mijlocului de transport și au fost impuse măsuri de conformare
cu termene de realizare. S-au transmis Agențiilor pentru Protecția Mediului 4 propuneri de suspendare
a autorizaţiei de mediu și s-au întocmit 2 sesizări penale.
De asemenea, pe raza administrativ teritorială a județului Giurgiu in urma acțiunilor desfasurate au fost
realizate urmatoarele rezultate:


Au fost confiscate 6 autoutilitare și o basculantă care transportau deșeuri fără documente legale,
au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale în valoare de 215.000 lei.

Au fost legitimate 273 de persoane, au fost verificate 174 autovehicule și au fost aplicate 80 de
sancțiuni contravenționale în valoare de 19.820 lei. De asemenea, au fost efectuate inspecții la centre
de colectare a materialelor feroase și neferoase pe raza orașului Bolintin Vale.

Au fost efectuate 15 controale, s-au aplicat 6 sancțiuni contravenționale în valoare 190.000 lei și
4 sancțiuni complementare de suspendare a activității. Au fost confiscate 70 tone deșeuri feroase și
neferoase și 25 vehicule scoase din uz. De asemenea, a fost formulată o sesizare penală din oficiu și 3
dosare de evaziune fiscală.
4. Conservarea biodiversităţii

Obiective
1.10.
1.11.

Asigurarea unei stări de conservare corespunzătoare pentru speciile protejate;

Asigurarea unei utilizări durabile a componentelor biodiversităţii şi eliminarea celor cu

impact negativ;

Acțiuni desfășurate în anul 2021:

În perioada 01.03 – 20.12.2021, GNM a realizat un număr de 959 acțiuni de inspecție și
control planificat, pentru verificarea respectării legislaţiei de către societăţile care operează
balastiere/cariere/iazuri piscicole cu extracţie agregate. Pentru neconformitățile constatate în cadrul
acțiunilor de inspecție și control au fost aplicate 240 sancțiuni contravenționale în cuantum total de
7.415.000 lei. S-a dispus suspendarea activității a 38 agenți economici și au fost 2 propuneri de
suspendare acte de reglementare, totodată au fost întocmite 11 sesizări penale.




Pescuit comercial



Acţiuni pentru diminuarea conflictelor om - urs

În perioada 15.02 - 20.12.2021 au fost efectuate 408 controale la pescări comerciali, centre de primă
vânzare și alte controale, în urma cărora au fost aplicate 56 sancțiuni contravenționale în valoare totală
de 664.350 lei. Comisarii GNM au dispus 216 măsuri de remediere. Având în vedere nerespectarea
prevederilor legale privind deținerea sau utilizarea uneltelor de pescuit, acestea au fost reținute în
vederea confiscării, rezultând un număr total de 205 de unelte de pescuit, dintre care: 81 setci tip
monofilament, 46 setci din fir textil, 1 setcă trefilară, 72 unelte de pescuit tip vintir/năvod/prostovol.
De asemenea, a fost predată către societăți autorizate o cantitate de 347 kg peşte de diferite specii,
conform legislației de mediu specifice în vigoare.
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Începând cu data de 02.02.2021 până la 31.12.2021, Garda Naţională de Mediu a demarat o serie de
controale dispuse în zonele de risc al „conflictelor om-urs”, la nivel național. În cadrul acestor acțiuni
s-au aplicat prevederile actelor normative, în limitele de competenţă ale Gărzii Naţionale de Mediu și
s-a urmărit respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) din HOTĂRÂREA nr. 1.679 din 2008 privind
modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de
culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor. În cele 21 de judeţe
afectate se organizează acţiuni pentru diminuarea probabilităţii de apropiere a exemplarelor de urs de
localităţi prin următoarele măsuri: păstrarea unei stări de salubritate corespunzătoare, prin gestionarea
corectă a deşeurilor şi prin stoparea fenomenului de abandonare a deşeurilor în locuri nepermise, în
special deşeurile menajere; responsabilizarea pensiunilor de de a nu pune mâncare şi a hrăni urşii,
atrăgându-i astfel pentru a fi văzuţi de turişti; notificarea proprietarilor de culturi agricole, silvice
şi/sau a proprietarii de animale domestice, precum şi a gestionarilor fondurilor cinegetice, cu privire la
îndeplinirea obligaţiilor, prevăzute în anexa nr. 3 din H.G. nr. 1679/2008.

În perioada 19.07 – 15.09.2021, s-a desfășurat controlul tematic privind efectuarea de
controale la agenţii economici care desfăşoară activităţi de recoltare şi/sau achiziţie şi/sau
comercializare a plantelor din flora sălbatică, a fructelor de pădure, în conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare
şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor
de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora
şi, respectiv, fauna sălbatica şi a importului acestora. Controalele au vizat verificarea respectării
condiţiilor prevăzute în autorizaţia pentru recoltare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a ciupercilor
şi a fructelor de pădure, precum și verificarea realizării măsurilor stabilite cu ocazia controalelor
anterioare. Au fost efectuate 129 controale și au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale astfel: 6
avertismente, 3 amenzi, în cuantum de 42.000 lei și o suspendare de activitate.


În perioada 12.07.2021 – 29.10.2021 s-au realizat acțiuni de inspecție și control privind
verificarea operatorilor economici care desfăşoară activități conform Anexei Regulamentului (UE) nr.
995/2010 (EUTR) – Codurile de clasificare 4408 – 4412, 4413 00 00, 4414 00, 4415, 4416 00 00,
4418, 9403 30, 9403 30, 9403, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60, 9403 90 30 și 9406 00 20, precum și
pentru celuloză și hârtie prevăzute la cap. 47 și 48 din Nomenclatura combinată prevăzută în Anexa 1
la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23.07.1987 privind Nomenclatura Tarifară și
Statistică și Tariful Vamal Comun, cu excepția celor de bază de bambus și a produselor reciclate,
respectiv deșeuri și resturi (art.2 alin. (2)), în conformitate cu prevederile H.G. nr. 845/2015 privind
stabilirea unor obligații și sancțiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață
produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010. Au fost efectuate un număr de
83 controale, au fost aplicate un număr de 5 sancțiuni contravenționale, dintre care 3 avertismente și 2
amenzi în cuantum de 17.000 lei.


Pe parcursul anului 2021, în baza Protocolului încheiat între APIA – GNM – IGSU privind
acțiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiții agricole și de
mediu referitoare la arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil și la arderea pajiștilor
permanente la nivelul Gărzii Naționale de Mediu au fost efectuate 243 controale. Au fost aplicate 42
sancțiuni contravenționale, din care 15 amenzi și 27 avertismente. Valoarea totală a amenzilor aplicate
a fost de 188.000 lei. Au fost formulate 11 sesizări penale.


Alte acţiuni:

În cursul anului 2021 comisarii Direcției Controlul Biodiversității, Biosecurității și Arii Protejate din
cadrul Gărzii Naționale de Mediu Bucureşti (7 echipe de comisari) au efectuat un număr de 358
controale în cadrul cărora au aplicat un număr de 199 sancţiuni contravenţionale (22 avertismente şi
177 amenzi), în valoare de 6.585.800 lei. În cadrul acestor controale în 23 de cazuri au dispus
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suspendarea activităţii şi în 7 cazuri au dispus desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului la starea
iniţială Totodată comisarii direcţiei au formulat un număr de 37 sesizări penale.

Direcția Controlul Biodiversității, Biosecurității și Arii Protejate au desfăşurat în cursul anului 2021
următoarele tematici de control:

1.
Controale la administrațiile parcurilor naționale/naturale în vederea verificării activității
Administrațiilor Parcurilor Naționale/Naturale, a respectării contractului de administrare, a Planurilor
de Management și Regulamentelor de către administrația parcului, cât și de către persoanele fizice sau
juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în
perimetrul ariei protejate, în perioada 15.03.2021 – 23.12.2021:

au fost efectuate un număr de 114 controale la administraţiile parcurilor (Naţionale şi Naturale)
şi la agenți economici (persoane juridice) care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a parcurilor
naționale și naturale. În cadrul acestor controale, comisarii GNM - CG au verificat inclusiv un număr
de 18 administrații ale parcurilor, respectiv: Administrația Parcului Natural Vânători Neamț,
Administrația Parcului Național Ceahlău, Administrația Parcului Natural Apuseni, Administrația
Parcului Natural Putna, Administrația Parcului Natural Cefa, Administrația Parcului Natural Lunca
Mureșului, Administrația Parcului Național Călimani, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
– Serviciul Teritorial Mureș în calitate de administrator al Parcului Natural Defileul Mureșului
Superior, Administrația Parcului Geoparcul Platoul Mehedinți, Administrația Parcul Natural Balta
Mică a Brăilei, Administrația Parcului Național Munții Măcinului, Administrația Parcului Natural
Bucegi, Administrația Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior, Administraţia Parcului
Naţional Munţii Rodnei, Administraţia Parcului Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş

pentru neconformitățile constatate au fost aplicate un total de 58 sancțiuni contravenționale
principale – amenzi în valoare totală de 1.981.700 lei și 5 sancțiuni contravenționale complementare: 3
de desființare a lucrărilor și 2 de sistare a activității.
Totodată, au fost formulate 34 sesizări penale împotriva:

Administrației Parcului Național Munții Măcinului, pentru încălcarea prevederilor O.U.G. nr.
57/2007 cu modificările și completările ulterioare, respectiv emitere aviz favorabil pentru desfășurarea
activității de extracție agregate minerale – cod CAEN 0811.

Unui agent economic care desfășoară activitate pe raza ariei naturale protejate, pentru încălcarea
prevederilor Legii nr. 292/2018, cu modificările și completările ulterioare, respectiv încălcarea
obligațiilor de desființare a lucrărilor și aducere a terenului la starea inițială.
Celor 31 de proprietari ce deţin 45 de construcții ilegale, existente în zona de protecție integrală a
Parcului Național Cheile Bicazului – Hășmaș.

Unei persoane juridice, pentru activitatea de introducere de somn african viu – specie alohtonă direct în Fluviul Dunărea, într-un amplasament din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării,
activitate cu efect negativ asupra speciilor de peşti strict protejaţi şi habitatelor acestora pentru care au
fost desemnate ariile, cu încălcarea legislaţiei în vigoare şi a obiectivelor specifice de conservare.

2.
În domeniul extracţiei de agregate minerale şi în cadrul Planului Balastiera 2021 (împreună cu
reprezentanţi ai IGPR şi ai Apelor Române):
-

au fost efectuate 124 de controale,

-

au fost aplicate 9 dispoziţii de sistare a activităţii şi a fost formulată 1 sesizare penală.

au fost aplicate 73 de sancţiuni contravenţionale, din care 10 avertismente şi 63 de amenzi
contravenţionale în valoare de 2.896.000 lei,
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3.
În cadrul Planului de Acţiune încheiat cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, in
perioada octombrie - decembrie 2021 s-au desfăşurat 15 acţiuni de inspecţie şi control pe teritoriul
administrativ al Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.
Acţiunile de inspecţie şi control au fost desfăşurate atât pentru verificarea respectării legislaţiei
de mediu în vigoare, cât şi pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale din domeniul piscicol.
Pentru neconformităţile constatate, au fost aplicate un număr de 6 amenzi contravenţionale, în
valoare totală de 234.100 lei, o măsura de sistare a activităţii şi au fost impuse un număr de 25 de
măsuri de remediere a problemelor identificate cu ocazia verificărilor.

Au fost extrase din abandon, în vederea confiscării, 55 de unelte de pescuit, ce depăşesc
lungimea de 1.000 de metri, utilizate în mod ilegal, în vederea capturării diferitelor specii de peşte şi
crustacee, după cum urmează: 33 de vintire pentru peşte şi crustacee, 16 setci din fir textile, 1 setcă
trefilară, 5 setci monofilament.
4.
În perioada 20-23 aprilie 2021, comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu, împreună cu
reprezentanţi ai Serviciul de Poliţie „Delta Dunării”, ai Direcției de Ordine Publică și ai IPJ Tulcea, au
derulat o amplă acţiune de control în vederea combaterii braconajului piscicol. Acţiunea s-a desfășurat
în județul Tulcea, pe teritoriul Deltei Dunării și în zona Mării Negre.
În cele patru zile ale acțiunii de control, echipe mixte formate din 15 comisari GNM şi 51 de
polițiști au patrulat o zonă extinsă din Delta Dunării. Totodată, au fost desfășurate și zece percheziții
domiciliare, în cadrul unui dosar penal vizând infracțiuni din domeniul piscicol și contrabandă, dosar
instrumentat la nivelul Serviciului de Poliție „Delta Dunării”.

Structurile celor 2 instituţii, în timpul inspecțiilor, au constatat 14 infracțiuni (9 de braconaj
piscicol, 4 de fals și uz de fals și 1 de contrabandă) şi au reţinut, în vederea confiscării, o autoutilitară
marca Renault Master, 172 de unelte de pescuit (80 de plase tip monofilament, 60 paragate, 23 ave, 8
vintire și 1 prostovol). De asemenea, au fost confiscate și predate spre valorificare 1.216 kg de pește de
diferite specii, dintre care 21 kg de sturion.

Referitor la solicitările de informaţii în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, în anul 2021 au fost înregistrate şi soluţionate 115 de adrese la nivelul
Direcţiei Generale Controlul Poluării, Biodiversității, Biosecurității și Ariilor Protejate. De asemenea,
au fost înregistrate şi soluţionate 95 de interpelări formulate de senatori/deputaţi din Parlamentul
României, la nivelul Direcţiei Generale Controlul Poluării, Biodiversității, Biosecurității și Ariilor
Protejate.


În anul 2021, au fost înregistrate la sediul GNM-CG, conform dispozițiilor Ordinului nr.
2579/2012 pentru aprobarea fluxului informațional - decizional de avertizare - alarmare în cazul
producerii unor situații de urgență generate de riscurile specifice gestionate de Ministerul Mediului,
339 rapoarte/informări privind poluările accidentale produse pe razele teritoriale de competență ale
comisariatelor județene. Aceste evenimente au afectat, distinct sau simultan, factorii de mediu expuși
riscului, conform structurării de mai jos, realizate pe baza statisticilor furnizate de structurile teritoriale
ale instituției (cu luarea în considerare numai a situațiilor în care rapoartele evidențiază factorul de
mediu afectat):
 32 de poluări ale apei cauzate, scurgeri de levigat provenit de la depozitele de deșeuri de evacuări
necontrolate de ape uzate (tehnologice) sau fecaloid-menajere, precum și de ape neepurate
corespunzător/insuficient neutralizate, de deversarea de substanțe chimice/uleiuri în rețelele pluviale,
de avarierea unor instalații tehnologice (de ex. Cele de operare a navelor, cele aferente liniilor și
stațiilor de pompare sau cele componente ale bazinelor vidanjabile), de neluarea măsurilor
corespunzătoare de protecție (de ex. Neetanșeizarea stavilei din colector), dar și de fenomene naturale
(de ex. Temperaturi ridicate, stagnare apă infestată);
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 42 poluări ale solului, determinate, în cele mai multe cazuri, de fisurarea sau corodarea unor
conducte de transport, de pompare sau de injecție, de utilizarea unor instalații artizanale de sustragere a
combustibilului, de urmările nefavorabile ale accidentelor rutiere sau avarii pe fluxul tehnologic (de
ex. Fisurarea cordoanelor de sudură sau membranelor de cauciuc);
 18 poluări ale aerului, produse, în majoritatea cazurilor, de incendii subsecvente utilizării
necorespunzătoare a aparaturii din dotare (de ex. Aparate de sudură sau de tăiere), de suprasolicitarea
unor instalații (de ex. Stații de tratare levigat), de autoaprinderea unor deșeuri depozitate necontrolat,
de avarierea unor instalații tehnice (de ex. Cea de ulei diatermic, benzile transportoare sau cabinele de
pulverizare), dar și de întrebuințarea intenționată a diverselor surse de aprindere;
 234 poluări combinate de tip aer-sol (cauzate, în special, de incendii provocate de arderi de miriști,
liziere de pădure sau stuf, 11 de tip apă-sol (cauzate, spre exemplu de descărcarea de ape impurificate
în zone protejate legal, 2 de tip aer-apă (produse de incendiu urmat de deversări în apă).

Investigarea cauzalității evenimentelor enumerate mai sus (cu observația că au existat situații în care
cauza imediată a fenomenului poluator nu a putut fi identificată) a condus la aplicarea a 12 amenzi
contravenționale însumând aproape 200.000 lei, cu preponderență pentru încălcarea legislației generale
privind protecția mediului, a celei privind deșeurile și pentru nerespectarea condițiilor de
reglementare..

Activitatea de soluţionare a petiţiilor, conform OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor, modificată şi completată prin Legea nr.233/2002 - la nivelul Comisariatului
General al Gărzii Naţionale de Mediu au fost înregistrate și soluţionate un număr de 21.972 petiţii.
Situaţia realizării Planului general de activităţi 2021, pentru fiecare structură teritorială a
GNM:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Comisariat
ALBA
ARAD
ARGEŞ
BACĂU
BIHOR
BISTRIŢA NĂSĂUD
BOTOŞANI
BRĂILA
BRAŞOV
BUCUREŞTI
BUZĂU
CĂLĂRAŞI
CARAŞ SEVERIN
CLUJ
CONSTANŢA
COVASNA
DÂMBOVIŢA
DOLJ
GALAŢI
GIURGIU
GORJ

Propus 2021
743
893
1.200
771
967
899
434
720
786
596
674
631
603
1.124
1.046
309
900
706
1.043
900
719

Total
Nr. Controale

Realizat 2021
809
988
1.174
924
1.016
1.002
451
730
1.041
822
697
1.055
711
1.164
1.101
336
830
941
994
1.388
1.014

%

109%
111%
98%
120%
105%
111%
104%
101%
132%
138%
103%
167%
118%
104%
105%
109%
92%
133%
95%
154%
141%
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Nr.
Crt.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Comisariat
HARGHITA
HUNEDOARA
IALOMIŢA
IAŞI
ILFOV
MARAMUREŞ
MEHEDINŢI
MUREŞ
NEAMŢ
OLT
PRAHOVA
RBDD
SĂLAJ
SATU MARE
SIBIU
SUCEAVA
TELEORMAN
TIMIŞ
TULCEA
VÂLCEA
VASLUI
VRANCEA
GNM

Propus 2021
318
875
591
723
1135
829
708
612
496
546
551
657
783
579
678
823
644
768
433
621
646
821

31.501

Total
Nr. Controale

Realizat 2021
316
830
649
879
952
716
756
593
536
747
702
522
813
676
842
881
848
472
431
662
737
790

34.538

%

99%
95%
110%
122%
84%
86%
107%
97%
108%
137%
127%
79%
104%
117%
124%
107%
132%
61%
100%
107%
114%
96%
110%

2. Priorităţi pentru anul 2022 în activitatea de inspecţie şi control în domeniul Controlul
Poluării, Biodiversităţii, Biosecurităţii şi Ariilor Protejate:
Pentru anul 2022 la planificarea activităţii s-a ţinut cont de următoarele aspecte:
I.

II.

Implementarea strategiilor şi planurilor de acţiune pe domenii specifice la nivel naţional şi local;

Respectarea legislaţiei de mediu existente şi necesitatea informării autorităţilor/operatorilor
asupra noilor reglementări/termene scadente care vor intra în vigoare/vor trebui respectate pe
parcursul anului 2022;

III. Analiza rezultatelor anterioare obţinute de comisariatele judeţene în contextul responsabilităților
Gărzii Naționale de Mediu, conform actelor normative europene și naționale.
Pentru anul 2022 GNM şi-a propus următoarele obiective generale:

1. Îmbunătățirea calității aerului și controlul poluării industriale;
Obiective specifice:
1.1. Reducerea poluării aerului generată de emisii de la surse staţionare ale unor obiective
industriale;
1.2. Intensificarea controlului privind calitatea aerului şi identificarea surselor de imisii;

1.3. Limitarea nivelului surselor de miros, zgomot şi vibraţii în zonele rezidenţiale, generate de

activităţi cu impact de mediu
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1.4. Conservarea/dezvoltarea spaţiilor verzi

2. Managementul eficient al deșeurilor și substanțelor periculoase;
Obiective specifice:
2.1. Soluționarea situațiilor depozitelor de deșeuri neconforme

2.2. Extinderea şi îmbunătăţirea sistemelor de colectare, sortare, tratare, valorificare și eliminare a

deşeurilor municipale;

2.3. Conformarea transferurilor ilegale de deșeuri, în punctele de trecere a frontierei de stat, cât și

la expeditori/destinatari

2.4. Reducerea amplasamentelor de depozitare ilegală a deşeurilor;

2.5. Reducerea poluării apelor de suprafaţă în zona depozitelor de deşeuri sau datorată

depozitărilor necontrolate de deşeuri;

2.6. Gestiunea corespunzătoare a deşeurilor periculoase;
2.7. Gestionarea substanţelor chimice periculoase;

3. Combaterea schimbărilor climatice;
Obiective specifice:
3.1. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

3.2. Reducerea vulnerabilităţii pe termen mediu la efectele schimbărilor climatice.

4. Conservarea biodiversității.
Obiective specifice:
4.1. Asigurarea unei stări de conservare corespunzătoare pentru speciile protejate;

4.2. Asigurarea unei utilizări durabile a componentelor biodiversităţii şi eliminarea celor cu impact

negativ;

Pentru atingerea acestor obiective avem în vedere desfăşurarea unor acțiuni specifice activității noastre
ce se vor concretiza în acțiuni de inspecţie și control, unele cuprinse în planurile de inspecție ale
comisariatelor teritoriale iar altele vor fi efectuate la solicitarea Comisariatului General.
În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, prin planul de inspecţii, Garda Naţională de Mediu își propune
realizarea unui număr total de 29.404 inspecţii (planificate şi neplanificate).
3. Bugetul institutiei: Direcția Buget, Financiar, Contabilitate:
Realizări 2021: Execuţia bugetară:
Cap,
titlu

74.01
10
20
58
59
70

Indicator

Protecţia mediului
Cheltuieli personal
Bunuri şi servicii
Proiecte cu finantare din
fonduri externe
nerambursabile postaderare
Alte cheltuieli
Cheltuieli de capital

Credite Bugetare 2021

Plăţi nete (lei)

Procent
realizare %

883.000

374.193

42,37%

708.000
2.570.000

707.602
2.446.162

99,94%
95,18%

70.535.000
59.613.000
6.761.000

69.418.744
59.216.099
6.674.718

98,42%
99,33%
98,72%

4. Achizitii publice: Direcţia achiziţii publice şi logistică:
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Proceduri de achiziţie publică derulate de către Garda Naţională de Mediu în anul 2021 –
contracte de achiziţie publică furnizare produse/prestare de servicii:
Nr
.
crt
.
1.
2.

Situaţia contractelor:

Tip
contract

Obiectul
contractului

Ctr.
Prestări
servicii

Furnizare
carburant auto
pe baza de card

Ctr.
Prestări
servicii

Servicii de
telefonie şi
transmisie date

3.

Ctr.
furnizare

4.

Ctr.
Prestări
servicii

Contract
RABLA 2021 31 de
autovehicule
pentru sediile
Gărzii
Naţionale de
Mediu, LOT I –
12 autoturisme
de teren şi LOT
II – 19
autoturisme tip
Berlină
Servicii
curățenie 37
sedii GNM

Modalitatea de
desfăşurare a
procedurii de
atribuire
Contract subsecvent
nr 8, nr. 9, nr. 10, nr.
11, nr. 12 la
AC46/02.09.2019
Contract subsecvent
nr. 13, nr. 14, nr. 15,
nr. 16 la AC
4/31.01.2019 +
Contract de
furnizare produse
GPS + servicii de
monitorizare și
conectivitate
transmisiuni de date

Numele
câştigătorului

Durata
ctr. De la..

Valoare lei
cu TVA

SC
ROMPETROL
DOWNSTREAM
SRL

Durata
ctr. Până
la..

01.02.202
1

31.01.2022

1.965.000 lei

SC ORANGE
ROMÂNIA SA

01.02.202
1

31.01.2022

607.521,84 lei

Licitație deschisă
online

SC RENAULT
COMMERCIAL
ROUMANIE
SRL

28.07.202
1

31.12.2021

Valoare totală
2.230.708,02
lei care a
cuprins:
Buget GNM 1.998.208,02
lei cu TVA si
232.500,00 lei
Fond special
cf. Ordin
676/2021

Procedura
simplificată

SC FABI
TOTAL GRUP
SRL

05.05.202
1

31.01.2022

573.895,35 lei

Proceduri derulate în anul 2021 care au fost anulate:

 ACORD-CADRU DE PRESTĂRI SERVICII DE SERVICE ŞI REPARAŢII AUTOVEHICULE
– 48 luni
o Procedura: Licitaţie deschisă online
o Valoare estimată: 3.654.000 lei fără TVA
o Număr de contestaţii formulate la CNSC – 0
o Procedura a fost ANULATĂ - Motiv: Oferta depusă a fost declarată INACCEPTABILĂ
 ACORD-CADRU DE PRESTĂRI SERVICII DE SERVICE ŞI REPARAŢII AUTOVEHICULE
– 48 luni
o Procedura: Licitaţie deschisă online
o Valoare estimată: 4.104.000 lei fără TVA
o Număr de contestaţii formulate la CNSC – 0
o Procedura a fost ANULATĂ - Motiv: Procedura a fost ANULATĂ automat deoarece la data limită
de depunere ofertă (19.07.2021) nu au existat ofertanţi care au depus oferta.

Proceduri derulate în anul 2021 care au fost anulate:
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Cumpărări directe, contracte de achiziţie publică furnizare produse/prestare de servicii/execuţie
lucrări de reparaţii derulate de către GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU în anul 2021:
Modalitatea de
desfăşurare a
procedurii de
atribuire

Durata ctr.
De la..

Durata ctr.
Până la..

Valoare
lei cu
TVA

01.04.2021

31.01.2022

253.107,1
0 lei

02.02.2021

31.01.2022

149.054,6
4 lei

01.02.2021

31.01.2022

18.992,40
lei

18.02.2021

17.02.2022

118.328,5
4 lei

SC WOLTERS
KLUWER SRL

01.02.2021

31.01.2022

11.824,52
lei

achiziţie directă
online

INCDPM –
ALEXANDRU
DARABONT

01.01.2021

31.12.2021

37.782,00
lei

Servicii
spalatorie auto

achiziție directă

SC KRAUS
DINAMIC SRL

10.04.2021

31.12.2021

6.400,00
lei

Servicii de
servicii postale

achiziţie directă
online

CN POSTA
ROMANA SA

01.05.2021

31.04.2022

37.345 lei

Servicii de
medicina muncii

achiziţie directă
online

01.07.2021

31.12.2021

46.210,08
lei

Nr.
crt.

Tip
contract

Obiectul
contractului

1.

Ctr.
Prestări
servicii

Servicii de pază
sedii GNM

Procedura
proprie
simplificată

Mentenanta IT

achiziţie directă
online

Mentenanţă soft
contabil

achiziţie directă
online

Furnizare RCA

achiziţie directă
online

2.
3.
4.

Ctr.
Prestări
servicii
Ctr.
Prestări
servicii

Ctr.
furnizare

5.

Ctr.
Prestări
servicii

6.

Ctr.
Prestări
servicii

7.
8.
9.
10.

Ctr.
Prestări
servicii
Ctr.
Prestări
servicii
Ctr.
Prestări
servicii
Ctr.
Prestări
servicii

11.

Ctr.
Prestări
servicii

12.

Ctr.
Prestări
servicii

13.

Ctr.
Prestări
servicii

Servicii de
actualizarea soft
legislativ
Spor pentru
condiții de
muncă –
determinări de
noxe

Servicii de
sănătate şi
securitate în
muncă
Servicii de pază
conf ord.
DIICOT
Contract
achiziție
furnizare si
servicii de
montare 2
pompe de
căldură la
Canton Crișan
Contract
achiziție 2
motoare Suzuki
175 CP pentru
echiparea
ambarcațiunilor
Leader 625HB
pentru CJ

achiziţie directă
online

Numele
câştigătorului
SC PROTECT
NPG
INTERVENȚII
SRL
SC LC
NETWORKING
SRL
S.C. ALFA
SOFTWARE
SA
SC CITY
INSURANCE
SRL

SC BLUE LIFE
MEDICAL SRL

achiziţie directă
online

SC DAHM &
KLEIN
CONSULTING

01.07.2021

31.12.2021

50.000,00
lei

Procedura
proprie

SC CIVIC
GUARD SRL

14.06.2021

31.01.2022

134.195,0
3 lei

achiziție directă
online

SC PRIMO SRL

27.10.2021

31.12.2021

154.195,4
4 lei

achiziție directă
online

SC
PRONAUTICA
SRL

18.11.2021

31.12.2021

150.999,1
0 lei
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Nr.
crt.

Tip
contract

14.

Ctr.
furnizare

15.

Ctr.
Prestări
servicii

16.
17.

18.

Ctr.
Prestări
servicii
Ctr.
Prestări
servicii
Ctr.
furnizare

Obiectul
contractului
Constanța si CJ
Călărași
Contract
achiziție
furnizare
produse achiziție 2
servere de rețea
Contract lucrări
de reparații
Canton Crișan,
jud. Tulcea
Analize probe
deseuri prelevate
din jud. Arad
Servicii de
reparaţie sediu
CG
Achiziție
furnizare
produse achiziție 2
imprimante
multifunctionale
color

Contracte de închiriere:
Nr
.
crt
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tip
contract
Ctr.
Închirier
e spaţiu
Ctr.
Închirier
e spaţiu
Ctr.
Închirier
e spaţiu
Ctr.
Închirier
e spaţiu
Ctr.
Închirier
e spaţiu
Ctr.
Închirier
e spaţiu

Obiectul
contractului
Servicii de închiriere
CMB şi CJ IFContract subsecvent
nr. 3
Servicii de închiriere
CJ Galați
Servicii de închiriere
CJ Caraș Severin
Servicii de închiriere
COMISARIATUL
GENERAL
Servicii de închiriere
Viseul de Sus
Servicii de închiriere
spațiu CJ Arad

Modalitatea de
desfăşurare a
procedurii de
atribuire

Numele
câştigătorului

Durata ctr.
De la..

Durata ctr.
Până la..

Valoare
lei cu
TVA

achiziţie directă
online

SC DENDRIO
SOLUTIONS
SRL

27.10.2021

31.12.2021

52.819,34
lei

achiziție directă
online

SC PRIMO SRL

08.07.2021

31.12.2021

70.507,50
lei

achiziție directă

SC WESSLING
ROMÂNIA SRL

27.01.2021

28.02.2021

5.533,50
lei

achiziție directă

SC TORSEN
SRL

18.06.2021

31.12.2021

29.319,35
lei

achiziţie directă
online

SC ERICOM
COPY SRL

27.10.2021

31.12.2021

70.697,90
lei

Modalitatea
de desfăşurare
a procedurii
de atribuire

Numele
câştigătorului

Durata
ctr. De la..

Durata
ctr. Până
la..

Valoare
lei cu
TVA

SC SAN RENTIER
SRL

01/02/202
1

31/01/2022

122.508,12
lei

SC GERMISER
SRL

01/02/202
1

31/01/2022

97.500 lei

SC ARIES IDS
SRL

01/04/202
1

31/01/2022

56.527,50
lei

01/01/202
2

31/12/2022

144.993,36
lei

SC VISCOM SA

01/01/202
2

31/12/2022

3.000 lei

SC CONTAB
PARTNERS P&B
SRL

01/03/202
1

31/12/2022

29.600 lei

norme
procedurale
proprii,anexa 2
norme
procedurale
proprii,anexa 2
norme
procedurale
proprii,anexa 2
norme
procedurale
proprii,anexa 2
norme
procedurale
proprii,anexa 2
norme
procedurale
proprii,anexa 2

ADMINISTRAȚIA
FONDULUI
IMOBILIAR

Faţă de cele expuse, au mai fost actualizate punctual pentru fiecare comisariat judeţean în parte,
contractele de închiriere sedii încheiate cu APM - uri , contractele pentru utilităţi (apă, canal, gunoiul
menajer, încălzire), contracte de comodat si contracte de împrumut de folosință (comodat).
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5. Litigii:

Direcţia Contencios şi Monitorizare - Serviciul Contencios: - Situaţia litigiilor pentru anul 2021:

În cadrul Direcției Contencios, pe rolul instanțelor, în decursul anului 2021, s-au aflat în curs
de examinare un număr de 1.514 dosare având drept obiect plângeri contravenționale, un număr de 120
dosare având drept obiect litigii cu funcționari publici, 137 dosare având drept obiect anulare act
administrativ, notă de constatare și respectiv 180 sesizări penale în curs de cercetare.
6. Organigrama:

Organigrama se regaseste pe site-ul instituției: https://gnm.ro/org.php .
7. Managementul resurselor umane:

Direcția Resurse Umane și Management Operațional are în subordine Serviciul Resurse Umane,
Biroul Managementul Calității și Arhivă și Compartimentul Identificare și Monitorizare Proiecte cu
Finanțare Externă:


În ceea ce priveşte activitatea Serviciului Resurse Umane:

În cursul anului 2021, au fost puse în aplicare următoarele acte legislative:
-

Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor
măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- Ordinul Ministrului Mediului nr. 294/29.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind
stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii
de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din cadrul Ministerului
Mediului precum şi din instituţiile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscalbugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
La nivelul Serviciului Resurse Umane s-au desfășurat următoarele activități:


au fost întocmite un număr de 542 decizii privind activitatea de resurse umane şi au fost
eliberate, pentru angajații instituției, un număr de 164 adeverințe pentru vechime în muncă ș. a;

au fost întocmite un număr de 292 legitimații speciale de control, 461 legitimații de serviciu și
vizate un număr de 190 legitimații speciale de control și 210 legitimații de serviciu;

a fost actualizat registrul general de evidență al salariaților în format electronic și au fost
transmise on-line, la ITM, modificările intervenite, respectiv ANAF;

au fost verificate și centralizate fișele posturilor și rapoartele/fișele de evaluare a performanțelor
profesionale individuale ale angajaților;

situațiile lunare privind numărul de personal pentru MMAP – posturi ocupate/vacante;

au fost întocmite și transmise Agenției Naționale a Funcționarilor Publici situații privind
evidența și modificările intervenite pentru funcționarii publici, în conformitate cu legislația în vigoare;

au fost organizate un număr de 2 de examene de promovare în grad profesional imediat superior
celui deținut, 2 concursuri de promovare în vederea ocupării unor posturi de conducere, 1 concurs
pentru ocuparea unor funcții contractuale și 1 concurs pentru ocuparea unor funcții publice de
execuție;

actualizarea organigramei la nivelul structurii Gărzii Naționale de Mediu, postată pe site-ul
GNM (http://www.gnm.ro);
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fluctuația personalului de execuție pentru anul 2021 a fost după cum urmează:
număr persoane intrate în instituție – 19
număr persoane ieșite din instituție – 39
fluctuația personalului de conducere pentru anul 2021 a fost după cum urmează:
număr persoane intrate în instituție – 0
număr persoane ieșite din instituție – 1
numărul de funcții de conducere exercitate temporar – 24
Activitatea de arhivă şi managementul calităţii:

Comisariatelor judetene li s-a solicitat să realizeze arhivarea documentelor create până în anul
2018 inclusiv şi să realizeze o lucrare de selecţionare.

Concluziile raportului întocmit:
- 30 comisariate au obţinut avizul pentru lucrarea de selecţionare (AB, AG, AR, BC, BH, BV, BZ,
CJ, CS, CT, CV, DJ, GJ, GL, GR, HD, HR, IL, IS, MH, MM, NT, OT, SB, SJ, SM, SV, VS, VL,
VN);
- 5 comisariate au efectuat lucrarea de selecţionare şi au transmis-o către serviciul local al
Arhivelor Naţionale (BR, BT, DB, MS, TL);
- 8 comisariate au dosare de arhivă create, precum şi inventare şi procese verbale de predareprimire, dar nu au completat registrele (BN, Buc, CL, IF, PH, RBDD, TM, TR).
- La nivelul Comisariatului General, în anul 2021, au fost realizate trei lucrări de selecționare.



Activitatea structurii de securitate:

A fost reacreditat un sistem informatic la nivel de secret de serviciu (sistemul de operare al laptopului
este inclus în Catalogul naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC existent pe siteul ORNISS).
Au fost închise structurile de securitate de la nivelul comisariatelor teritoriale ale GNM.

Este necesară crearea documentației de acreditare a unui sistem informatic la nivel Strict Secret.
Dificultăți întâmpinate:

În conformitate cu dispozițiile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, legiuitorul recunoaște
dreptul, dar şi obligaţia funcționarilor de a-şi îmbunătăţi în mod continuu abilităţile şi pregătirea
profesională, în acest context suma alocată pentru pregătire profesională = 0 lei.
8. Relația cu comunitatea: Serviciul Relaţii Publice și Comunicare:

În anul 2021, la nivelul Gărzii Naționale de Mediu, au fost înregistrate spre soluționare 21.972
de petiții transmise de cetățeni, reprezentanți ai societății civile etc. către Comisariatul General al
GNM și către comisariatele județene, ceea ce reprezintă o creștere de 150,42 % față de 2020, când au
fost înregistrate 14.607 sesizări.







Numărul de materiale de presă redactate, avizate și difuzate la nivelul Serviciului de Comunicare
și Relații Publice (comunicate de presă, informări de presă, anunțuri de presă, invitații de presă,
precizări, drept la replică, alte materiale de presă) – 266;
Numărul de evenimente gestionate (conferințe de presă, declarații de presă, briefing-uri de presă,
interviuri, mape de presă, punctaje, prezentări, sinteze, invitații gestionate etc) – 68;
Număr de materiale postate și actualizate (fișiere text, foto-video, formulare, prezentări, slide-uri)
– 169;
Număr de materiale redactate și postate/difuzate (postări pe Facebook, Youtube, materiale
încărcate/actualizate în publicații electronice) – 1494.
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Pentru anul 2021, raportul de activitate întocmit conform Legii 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, va fi publicat în conformitate
cu prevederile anexei nr. 10 la normele metodologice.
9. Proiecte de acte normative iniţiate de către GNM:

În anul 2021, Garda Națională de Mediu, prin Direcţia Contencios şi Monitorizare - Serviciul Monitorizare şi
Reglementare, a răspuns motivat la un număr de 73 solicitări de puncte de vedere privind proiecte de acte
normative, precum şi la un număr de 5 proiecte de protocoale.
Activitatea de reglementare presupune atât partea de inițiativă legislativă, în sensul promovării actelor cu
caracter normativ care privesc activitatea instituției, cât și întocmirea de puncte de vedere asupra propunerilor
de acte normative, proiecte şi memorandumuri inițiate de alte instituții.

În perioada supusă prezentului raport de activitate, Garda Națională de Mediu a elaborat/promovat următoarele
proiecte de acte normative, transmise către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor:

Nr.
Crt
.
1.
2.
3.
4.
5.

Denumire Proiect Act Normativ
Proiect de act normativ privind modificarea OUG nr.
17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la
nivelul administraţiei publice centrale

Proiect de act normativ privind modificarea OUG
195/2005 privind protecția mediului

Propunere de modificare a Ordinului 464/2009 privind
organizarea şi desfășurarea activităților de control și
inspecției în domeniul protecției mediului.
Proiect de Ordonanță de Urgență privind modificarea
OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor

Propunere de modificare a HG 788/2007 privind
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului
Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr.
1.013/2006 privind transferul de deșeuri

Tipul
Actului

Ordonanță
de
Urgență
Ordonanță
de
Urgență
Ordin

Stadiul
În curs
de
avizare
În curs
de
avizare
În curs
de
avizare

Publicat În
Monitorul
Oficial
Nepublicat
Nepublicat
Nepublicat

Ordonanță
de
Urgență

Restituit

Nepublicat

Hotărâre
de Guvern

Avizat

Publicat

10. Alte rezultate semnificative obţinute în anul 2021

 Garda Naţională de Mediu este partener II în proiectul ROADAPT pentru “Consolidarea
capacității instituționale pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul schimbărilor climatice și
adaptarea la efectele schimbărilor climatice”, finanţat din cadrul Programului Operaţional Capacitate
Administrativă 2014 – 2020, alături de ANANP, ANPM, Universitatea București, iar liderul de proiect
este Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Valoarea totală eligibilă proiectului este 17.619.732,48
lei, iar valoarea alocată GNM din acest proiect este de 2.490.480,00 lei. Perioada de implementare a
proiectului este de 30 luni (18.12.2019 – 17.06.2022).
Obiectivele acestui proiect au în vedere atât abordarea la nivel național, cât și sectorială pentru
sectoarele economice identificate ca fiind cu relevanță în domeniul protecției mediului (energie,
transport, agricultură şi dezvoltare rurală, resurse de apă, biodiversitate, etc.) prin analize personalizate
pentru fiecare sector și luând în considerare problemele de impact și mecanismele de producere
diferențiate, precum și nivelurile și măsurile de adaptare variate în funcție de parametrii specifici.

 "Proiectul OPFA-WASTE – Facilitatea operațională pentru combaterea traficului ilicit de
deșeuri, este un proiect operațional emblematic al UE care vizează traficul ilicit de deșeuri (IWT),
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implementat de un consorțiu de agenții specializate de aplicare a legii din UE, și Garda Națională de
Mediu. Acest proiect este elaborat în conformitate cu activitățile EMPACT 2018-2021, bazate pe
prioritatea 8 „de a lupta cu Grupurile de crimă organizată implicate în infracțiunile de mediu, în special
în traficul ilicit de deșeuri și animale sălbatice”, și își propune să încurajeze cooperarea internațională
și să stabilească metodologii de investigare armonizate în domeniul IWT, oferind suport operațional
practic printr-o facilitate operațională inovatoare. Pentru a obține informații valoroase despre
metodologiile eficiente de investigare și testarea lor operațională, OPFA-WASTE va promova sprijin
inovator și operațional pentru cooperarea de la egal la egal între agențiile de aplicare a legii (LEA)
specializate prin înființarea unei Facilități Operaționale care vizează investigațiile transnaționale IWT
în curs. Această abordare unică va permite LEA statelor membre ale UE să primească sprijin pentru
investigațiile IWT în curs, prin:

reuniuni operaționale bilaterale și multilaterale (între statele membre ale UE, precum și între
statele membre ale UE și țările partenere relevante din afara UE);


implementarea atelierelor de rezolvare a problemelor, abordând lacune tehnice specifice
identificate în cadrul unei investigații;


obținerea de echipamente specializate strict necesare investigațiilor în derulare.

Implicarea activă a LEA și o coordonare strânsă cu activitățile Europol vor permite OPFA-WASTE să
producă rezultate tangibile pentru parteneri, statele membre ale UE și țările terțe, precum și să creeze
un set de rezultate operaționale și strategice pentru armonizarea în continuare a investigațiilor IWT la
nivelul UE."
 În calitatea sa de instituţie publică responsabilă de asigurarea controlului implementării
profesioniste, uniforme şi integrate a politicii Guvernului de aplicare a legislaţiei naţionale armonizate
cu cea comunitară în domeniul protecţiei mediului, Garda Naţională de Mediu s-a înscris şi participă
activ în Reţeaua IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of
Environmental Law).
Proiectele IMPEL au ca scop următoarele:

1. Suportul țărilor să se conformeze mai rapid – prin schimburi de cunoștințe, abilități și bune
practici, evaluări (IRI’s);
2. Suportul autorităţilor de implementare să își utilizeze resursele limitate mai eficient - prin
elaborarea de ghiduri tehnice și promovarea acestora;
3. Acțiuni de coordonare între țări - aplicarea reglementărilor privind combaterea mișcărilor
transfrontaliere ilegale de deșeuri
4. Facilitarea comunicării între diferiți actori și autorităţi - procurori, judecători, avocaţi, rețele
internaționale;
5. Informarea privind politicile, în baza experiențelor practice și expertiză.
Programul anual de activitate IMPEL pentru anul 2021 a fost adoptat în cadrul celei de-a 20-a
Adunării Generale IMPEL / Berlin, desfăşurata în perioada 02-03 decembrie 2020, în sistem
videoconferință.
Acest
program
cuprinde
un
număr
de
30
proiecte/activități
(https://www.impel.eu/topics/) distribuite pe următoarele cinci domenii tematice:
- Poluare Industrială (Industry & Air, https://vimeo.com/177987730),
- Deşeuri şi Transfer de deşeuri (Waste & TFS, https://vimeo.com/177987738),
- Apa şi Sol (Water & Land, https://vimeo.com/176434260),
- Protecția Naturii (Nature Protection, https://vimeo.com/176434256) şi
- Strategii Intersectoriale (Cross-cutting Approaches, https://vimeo.com/176434259) .
Misiunea IMPEL este ca prin intermediul acestor proiecte/activități să se emită ghiduri/manuale
privind promovarea implementării şi punerea în aplicare a legislației de mediu a UE, cât şi
identificarea provocărilor în implementarea legislației europene la nivel național, provocări identificate
atât de IMPEL, cât şi de Comisia Europeanã.
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Garda Naționalã de Mediu (GNM) are calitatea de membru al Rețelei IMPEL de peste 12 ani, cu
beneficii obținute ca urmare a implicării reprezentanților GNM în activitățile şi proiectele IMPEL.
În anul 2021 am participat la toate cele 30 proiecte listate, prin echipe de doi reprezentanții GNM la
fiecare proiect, asigurând astfel constanta participare, precum şi realizarea cât mai exactă a schimbului
de informații.
Ca urmare a profesionalismului, experienței practice şi sprijinului ce l-au oferit în cadrul proiectelor la
care au participat, conform procedurii IMPEL de voluntariat, doi reprezentanți ai GNM au statut de
Deputy, fiind direct implicați în acțiunile de elaborare a manualelor, organizare şi desfăşurare a
proiectelor: Mihaela Monica Crisan, Deputy Water&Land Team Leader, precum şi Cristian Trupina,
Deputy Nature Protection.
În anul 2021, România, prin GNM, s-a remarcat în activitatea IMPEL prin atragerea altor instituții
interesate de tematicile în desfăşurare. Astfel, Institutul Geologic al României (IGR), printr-un acord
de parteneriat GNM-IGR nr. 983/DGCPB/26.04.2021, s-a alaturat proiectului "Management of Mining
Waste", exprimându-şi intenția de participare în mai multe proiecte în anul 2022.

În anul 2021, ca urmare a prelungirii stării pandemice COVID-19, în cadrul întâlnirilor IMPEL cu
National Coordonatorii, au fost aplicate reforme imediate privind actualizarea şi îmbunătățirea
regulilor interne de funcționare.

 FORUM – ECHA - Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) este forța motrice a
aplicării legislației UE privind produsele chimice în beneficiul sănătății umane și al mediului, precum
și în vederea inovării și a competitivității.
Garda Naţională de Mediu derulează proiecte anuale ce sunt coordonate de către ECHA. Astfel în anul
2021 s-au derulat următoarele proiecte:
1. Proiectul REF-9 privind substanţele chimice ce se supun autorizării;
2. Proiectul Pilot privind Recuperarea Substanţelor Chimice.

Cu deosebită consideraţie,

COMISAR GENERAL

Marioara Artemis GĂTEJ
Comisar General Adjunct,
Izabella BALLA

Director General
Octavian POPESCU
Nume şi Prenume
Avizat: Marian DAVID
Avizat: Nicolae BADEA
Avizat: Parascovia MOCREAC
Avizat: Oana BUTOI
Avizat: Oana GRIGORE
Avizat: Cristian VĂDUVA
Avizat: Marinela DINU
Întocmit: Raluca PUIU

B-dul Unirii, nr. 78, Bl. J2, Sector 3, Bucureşti
Cod fiscal: 15378153

Funcţia
Director General Adjunct
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Şef Serviciu

Data

18.02.2022

Semnătura

1/2 exemplare

Tel: +40 21 326 89 70, Fax: +40 21 326 89 71
www.gnm.ro, e-mail: gardamediu@gnm.ro

21

