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COMUNICAT DE PRESĂ
CREȘTERE CU 37% A AMENZILOR APLICATE DE GARDA NAȚIONALĂ DE
MEDIU ÎN 2020, FAȚĂ DE DE ANUL PRECEDENT
Garda Națională de Mediu făcut public raportul anual al instituției privind acţiunile de
inspecţie şi control desfășurate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020, context în care
prezentăm cei mai importanţi indicatori privind activitatea instituției în perioada menționată:
În cursul anului 2020, la nivelul întregii țări, au fost efectuate 33.161 de inspecţii în
domeniul controlului poluării şi în domeniul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor naturale
protejate.
Urmare a neconformităților constatate în timpul verificărilor, au fost aplicate 1.910
avertismente şi 4.135 amenzi contravenţionale în valoare totală de 76.521.100 lei.
Comparativ cu anul 2019, valoarea totală amenzilor a crescut cu 37,53%, în 2020, față de
anul anterior.
Totodată, au fost impuse 293 dispoziţii de sistare a activităţii (cu 33,7% mai multe decât în
2018) și au fost formulate 74 de sesizări penale (în creștere cu 68% față de anul precedent).
De menționat că, în cursul anului 2020, au fost înregistrate mai multe reclamații decât în anul
anterior, ceea ce a condus la creșterea numărului de autosesizări și de controale efectuate în
vederea soluționării petițiilor. Precizăm că în cursul anului 2020 au fost înregistrate 14.607
de reclamații, cu 34,73% mai multe față de 2019, când au fost soluționate 10.841 de petiții,
la nivelul întregii țări.
Totodată, pentru a face mai vizibilă activitatea Gărzii Naționale de Mediu prin intermediul
paginii de de Facebook a instituţiei şi pentru o comunicare mai eficientă cu cetăţenii,
începând din luna aprilie 2020, fiecare comisariat judeţean (CJ) al GNM și-a creat propria
pagină de Facebook.
Astfel, au fost create 41 de noi conturi/pagini de Facebook ale instituției, care servesc la:
transmiterea de mesaje către cetăţeni/autorităţi publice, comunicarea zilnică a celor mai
importante acţiuni de control (text+foto/video), comunicarea altor activităţi (de prevenţie,
educaţionale, sociale etc.)
Raportul complet al Gărzii Naționale de Mediu poate fi consultat pe site-ul instituției
(www.gnm.ro).
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