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COMUNICAT DE PRESĂ
132 de șantiere din țară au fost verificate de Garda Națională de Mediu.
În doar o săptămână amenzile au depășit 1.500.000 de lei
Șantierele sunt una din principalele surse de poluare a aerului, iar cele mai multe probleme
sunt provocate de nerespectarea reglementărilor legale privind gestionarea deșeurilor și lipsa
infrastructurii privind prevenirea dispersiei particulelor în suspensie. Prima săptămână de
controale desfășurate de Comisariatele Județene și Comisariatul General al Gărzii Naționale de
Mediu (GNM), în perioada 21-30 martie 2022, pe 132 de șantiere din 10 județe unde au fost
înregistrate creșteri ale valorilor indicatorilor de calitate a aerului și din Capitală s-au încheiat
cu amenzi în valoare totală de 1.502.250 de lei.
48 din șantierele verificate de comisarii Gărzii Naționale de Mediu au fost din București și
toate au fost sancționate, totalul amenzilor aplicate acestora ajungând la 935.000 de lei.
Alte 49 de șantiere au fost din județul Ilfov, iar în cazul acestora amenzile au ajuns la o valoare
de 230.000 de lei.
Celelalte controale au vizat județele: Argeș (amenzi de 55.000 de lei), Călărași (amenzi de
15.000 de lei), Constanța (amenzi de 137.500 de lei), Mureș (amenzi de 7.500 de lei), Satu
Mare (amenzi de 7.500 de lei), Sibiu (amenzi de 30.000 de lei), Suceava (amenzi de 54.750 de
lei) și Vaslui (amenzi de 30.000 de lei).
„Potrivit rapoartelor echipelor de control, sancțiunile, în cazul șantierelor verificate au fost
aplicate ca urmare a nerespectării regulilor privind gestionarea deșeurilor și a termenelor
privind măsurile impuse prin actele de control anterioare, pentru inexistența contractelor
privind colectarea deșeurilor sau colectarea deșeurilor în amestec și depozitările în spații
neautorizate.
Mai mult decât atât, sancțiunile au vizat: lipsa infrastructurii privind dispersia particulelor;
lipsa amenajărilor de puncte de spălare a autovehiculelor la ieşirea din şantiere; neasigurarea
protecției deșeurilor din construcții aflate în depozite provizorii sau în mașinile de transport
pentru deșeuri din construcții și material excavat, împotriva dispersiei particulelor; existența și
eficiența sistemelor de umectare a drumurilor de acces, interioare și exterioare, cu precizarea
sursei de apă pentru umectarea în timpul operațiunilor generatoare de pulberi; situația spațiilor
verzi; existența și respectarea programului de lucru al șantierelor și acțiunile de incinerare a
deșeurilor”, a declarat Marioara Artemis Gătej, comisar general al GNM.
Controalele pe șantiere sunt în desfășurare, în special în localitățile unde au fost înregistrate
creșteri ale valorilor indicatorilor de calitate a aerului la stațiile RNMCA, în vederea verificării
respectării legislației în domeniul protecției atmosferei și gestiunii deșeurilor și vor continua.
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