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COMUNICAT DE PRESĂ
ACȚIUNE ÎN FORȚĂ, LA SĂRULEȘTI

Astăzi, 27.05.2021, Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu,
Octavian Berceanu, împreună cu Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna
Tánczos, au fost prezenți, alături de echipele de comisari ai Gărzii Naționale de
Mediu, jandarmi și polițiști, care au descins în localitatea Sărulești, din județul
Călărași, pentru identificarea depozitelor ilegale de deșeuri și a persoanelor care se
ocupă cu activități de comerț ilegal cu deșeuri.
Au fost desfășurate 15 controale în urma cărora au fost aplicate 20 de
sancțiuni, în valoare de 308.000 lei și 5 suspendări de activitate ale unor agenți
comerciale. În timpul controalelor, au fost confiscate 50 tone de deșeuri feroase și
neferoase depozitate ilegal pe domeniul public.
La această acțiune au fost mobilizate nouă echipe ale GNM, însumând 21 de
comisari, 65 de polițiști și 180 de jandarmi. De asemenea, au fost utilizate un utilaj
pentru încărcat deșeuri, cinci platforme pentru transport și un elicopter.
Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu, a precizat că
au fost identificate mai multe cantități de deșeuri ce urmau să fie arse, multe din
ele cu efecte toxice supra mediului înconjurător.
Acțiunea din Călărași a fost organizată după ce au fost verificate mai multe
documente emise de firme care acționează în acest domeniu și care se ocupau cu
recuperarea și valorificarea unor deșeuri reciclabile. Astfel, s-a constatat că există o
legătură între firmele și persoanele care acționează la Sărulești și cele de la
Sintești, județul Ilfov, unde au avut loc mai multe acțiuni pentru stoparea afacerilor
ilegale cu deșeuri, unele dintre firmele care operează în Sărulești având sedii și
puncte de lucru și în Sintești.
Astfel de acțiuni de control vor fi organizate și în alte localități din țară, cu
scopul de a elimina rețelele care se ocupă cu afaceri ilegale cu deșeuri.
Serviciul Relații Publice și Comunicare

