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 București, 23 noiembrie 2020 

 

Ref: Rezultatele controlului în urma descinderilor Gărzii Naționale de Mediu în comuna Vărăști, 

din județul Giurgiu, împotriva celor care ard ilegal deșeuri 

 

 

În data de 20 noiembrie, a avut loc o acțiune de control împotriva celor care ard și depozitează 

ilegal deșeuri pe raza localității Vărăști, din județul Giurgiu. Controlul a fost efectuat de 

echipe mixte formate din comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, reprezentanți ai Poliției și 

Jandarmeriei.  

Descinderea a vizat localizarea zonelor în care se incinerează ilegal deșeuri, în vederea 

valorificării materialelor reciclabile, precum și desfășurarea unor activități neautorizate de 

colectare a deșeurilor din localitatea Vărăști. 

"Continuăm războiul împotriva arderilor ilegale de deșeuri și nu ne vom opri până nu vom 

destructura toate aceste rețele care fac atât de mult rău mediului și sănătății românilor. 

Avem în plan alte descinderi în perioada următoare și toți cei care au în plan astfel de practici 

trebuie să se simtă vizați. Doar prin acțiuni concrete, perseverență și implicare putem 

transforma România în țara în care ne dorim să trăim", a declarat Mircea Fechet, ministrul 

mediului, apelor și pădurilor.  

În cadrul acestei acțiuni, au fost încheiate 10 acte de control și au fost aplicate 9 amenzi, în 

valoare totală de 232.000 lei și 1 avertisment. Sancțiunile au fost aplicate pentru lipsa 

deținerii autorizației de mediu, respectiv a documentelor care să ateste trasabilitatea 

deșeurilor, precum și pentru eliminarea deșeurilor în afara perimetrelor autorizate în acest 

sens.  

De asemenea, au fost aplicate 4 sancțiuni complementare, constând în suspendarea activității 

de colectare deșeuri până la obținerea actelor de reglementare. Totodată, a fost ridicată o 

cantitate de aproximativ 6,260 tone deșeuri amestecate, depozitate ilegal pe domeniul 

public, în scopul eliminării finale. 

Au fost verificate atât persoane fizice, cât și persoane juridice, în privința deținerii actelor 

de reglementare pentru activitățile desfășurate, precum și pentru legalitatea funcționării în 

conformitate cu actele deținute. 

Ca urmare a celor constatate în timpul verificărilor, au fost impuse măsuri de eliminare a 

deșeurilor identificate și predarea acestora către operatori economici autorizați, precum și 

interzicerea desfășurării activităților de colectare, reciclare și valorificare a deșeurilor, în 

lipsa existenței sau respectării autorizațiilor de mediu. Totodată, s-a dispus interzicerea 

incinerării de deșeuri și materiale de orice natură în instalații și pe amplasamente 

neautorizate în acest sens. 

Acțiunea a reunit 11 echipe de comisari ai Gărzii Naționale de Mediu și peste 100 de efective 

ale Poliției și Jandarmeriei. Au fost utilizate mijloace specifice din dotare (drone). 

http://www.mmediu.ro/
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Reamintim că Garda Națională de Mediu a organizat, recent, descinderi similare privind 
legalitatatea activităților de colectare a deșeurilor în comuna Conțești, din județul Dâmbovița 
și în localitatea Sintești, din județul Ilfov.  
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