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RAPORT 
privind activitatea Gărzii Naţionale de Mediu în anul 2019 

 
 

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 2019 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 2019: 
- Au fost efectuate un număr de 39.429 inspecţii în domeniul controlului poluării şi în 

domeniul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor naturale protejate, îndeplinind în proporție 
de 110% planul de inspecţii propus în anul 2019 (care prevedea realizarea unui număr total 
de 35.840 inspecţii planificate şi neplanificate). 

- Au fost aplicate 1.575 avertismente şi 3.288 amenzi contravenţionale în valoare totală de 
55.639.400 lei.  

- Au fost impuse 219 dispoziţii de sistare a activităţii. 
- Au fost formulate 44 de sesizări penale. 

ACTIVITATEA DE INSPECŢIE ŞI CONTROL - în perioada 01.01 - 31.12.2019 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL GENERAL  
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- TOTAL INSPECŢII (în domeniul controlului poluării şi în domeniul 
biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor protejate) 39.429 

- TOTAL NR. AMENZI APLICATE 3.288 
- TOTAL VALOARE AMENZI APLICATE  55.639.400 lei 
- AVERTISMENTE  1.575 
- DISPOZIŢII DE SISTARE A ACTIVITĂŢII  219 
- DISPOZIŢII DE ÎNCETARE A ACTIVITĂŢII 1 
- PROPUNERI DE SUSPENDARE ACORDURI/AUTORIZAŢII DE 

MEDIU 43 
- TOTAL SESIZĂRI PENALE 44 
1.     ÎN DOMENIUL CONTROLULUI POLUĂRII 
 Numărul total inspecţii realizate, din care: 31.194 

 inspecţii planificate  11.537 
 Nr. inspecţii neplanificate, din care: 19.657 
 Inspecţii pentru verificarea modului de respectare a condiţiilor impuse 

în actele de reglementare 2.612 
 Inspecţii în urma autosesizării Gărzii Naţionale de Mediu 780 
 Inspecţii pentru rezolvarea unor reclamaţii  4.390 
 Inspecţii pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact 

asupra mediului 211 
 Inspecţii dispuse de CG/ACPM  5.855 
 Inspecţii pentru emiterea. prelungirea sau revizuirea actelor de 

reglementare 603 
 Pentru identificarea de obiective noi  575 
 Inspecţii pentru verificarea realizării măsurilor impuse 1.014 
 Inspectii cu alte autoritati 3.617 

 SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE  
o Nr. Amenzi 2.557 
o Valoarea amenzilor aplicate  47.420.200 lei 
o Avertismente 1.336 
o Dispoziţii de sistare a activităţii 157 
o Dispoziţii de încetare a activităţii 1 
o Propuneri de suspendare acorduri/autorizaţii de mediu 42 

2.     ÎN DOMENIUL BIODIVERSITĂŢII. BIOSECURITĂŢII ŞI ARIILOR PROTEJATE  
 Numărul total inspecţii realizate, din care: 8.235 

 inspecţii planificate  3.413 
 Nr. inspecţii neplanificate, din care: 4.822 
 Inspecţii pentru verificarea modului de respectare a condiţiilor impuse 

în actele de reglementare 912 
 Inspecţii în urma autosesizării Gărzii Naţionale de Mediu 559 
 Inspecţii pentru rezolvarea unor reclamaţii  590 
 Inspecţii pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact 

asupra mediului 24 
 Inspecţii dispuse de CG/ACPM  635 
 Inspecţii pentru emiterea. prelungirea sau revizuirea actelor de 

reglementare 42 
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 Pentru identificarea de obiective noi  112 
 Inspecţii pentru verificarea realizării măsurilor impuse 162 
 Inspectii cu alte autoritati 1.786 

 SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE  
o Nr. Amenzi 731 
o Valoarea amenzilor aplicate  8.219.200 lei 
o Avertismente 239 
o Dispoziţii de sistare a activităţii 62 
o Dispoziţii de încetare a activităţii 0 
o Propuneri de suspendare acorduri/autorizaţii de mediu 1 

Pentru verificarea respectării legislaţiei specifice protecţiei mediului în domenii sensibile cu grad 
mare de vulnerabilitate, atât planificate prin planul general de activităţi pentru anul 2019, cât şi 
neplanificate, dispuse de Comisariatul General sau de Autoritatea centrală pentru protecţia mediului, în 
anul 2019, au fost realizate următoarele acţiuni tematice de inspecţie şi control: 
ÎN DOMENIUL CONTROLULUI POLUĂRII 
 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 C-
301/17, Comisia Europeană împotriva României, acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor 
prevăzute de art. 14 lit. (b), coroborat cu art. 13 din Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri, 
România a făcut progrese în procesul de închidere a depozitelor de deşeuri municipale şi industriale ce 
fac obiectul cauzei menționate. La ora actuală, din totalul de 68 depozite neconforme 20 sunt închise (16 
municipale, 2 industriale periculoase Și 2 industriale nepericuloase) și 48 neînchise (12 municipale, 24 
industriale periculoase, 12 industriale nepericuloase). 
Pentru cele 101 de depozite municipale de deșeuri existente, neconforme, România a obținut o 
derogare în ceea ce privește conformarea cu dispozițiile articolului 14 litera c) din Directiva 1999/31/CE, 
având sistarea etapizată, până la data de 16 iulie 2017. Toate aceste depozite de deșeuri neconforme sunt 
cuprinse în Anexa V la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor. Garda 
Națională de Mediu a intensificat acțiunile de inspecție și control la depozitele de deșeuri neconforme, în 
conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului nr.1063/28.07.2017, completat prin Ordinul 
nr.1362/31.10.2017, privind efectuarea controalelor săptămânale tematice la depozitele de deșeuri de pe 
teritoriul României și s-a constatat faptul că, toate depozitele existente neconforme au sistat activitatea, 
conform calendarului de sistare a activităţii prevăzut în anexă şi au aplicat prevederile legale în vederea 
închiderii şi urmăririi postînchidere. Din totalul de 101 depozite de deșeuri municipale neconforme, 86 
sunt închise și 15 sunt în curs de închidere. 
 Verificarea stării de salubrizare a localităţilor şi a căilor de comunicaţie - în perioada 04.03.-
30.06.2019 s-a desfăşurat un control tematic neplanificat pentru verificarea stării de salubrizare a 
localităţilor şi a căilor de comunicaţie.  
În urma acestor verificări, au fost realizate 2.512 acţiuni de inspecţie şi control (2.380 la administraţiile 
publice locale, 52 la Administratori drumuri/căi ferate, 4 Asociații de Dezvoltare Intercomunitară şi 76 
la operatori de salubritate). În urma acestor controale au fost identificate un număr de 3.837 
amplasamente cu depozitări necontrolate de deșeuri, în suprafaţă de 1.384.980 metri pătraţi și 495 cazuri 
de nedepunere a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru Mediu. 
Pentru neconformităţile constatate au fost stabilite măsuri pentru salubrizarea și igienizarea localitățiilor 
identificate cu depozitări necontrolate de deșeuri, depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul 
pentru Mediu și asigurarea colectării și transportului separat, a deșeurilor valorificabile. 
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În urma controalelor efectuate au fost aplicate un număr total de 195 avertismente și 485 sancțiuni 
contravenționale, în valoare totală de 3.477.801 lei, astfel: 

- Nerespectarea colectării selective a deșeurilor de către UAT-uri: o 68 avertismente o 135 amenzi în valoare de 1.321.000 lei. 
- Nerespectarea colectării selective a deșeurilor de către operatori economici: o 3 avertismente o 20 amenzi în valoare de 917.500 lei. - Pentru verificarea gradului de îndeplinire a țintei de reducere a cantității de deșeuri municipale colectate 

de catre UAT-uri: o 18 avertismente o 4 amenzi în valoare de 40.000 lei. - Nedepunerea declarațiilor la Fondul pentru mediu, conform OUG 196/2005: o 41 avertismente o 558 amenzi în valoare de 1.916.000 lei.  În perioada februarie – martie 2019 s-au efectuat 44 controale, în baza Regulamentului (CE) nr.  
1005/2009, referitor la comercializarea şi utilizarea substanţelor interzise, care depreciază stratul de ozon 
și au fost constatate un număr de 5 fapte de natură penală. 
 În perioada martie - aprilie, s-a desfăşurat acțiunea anuală de verificare a salubrizării cursurilor 
de apă. Au fost verificate 3024 localități și 2588 cursuri de apă (inclusiv afluenții si o serie de torenți cu 
rol de colectare a apelor pluviale). Au fost realizate aproximativ 80 % din măsurile dispuse la controalele 
din 2018. Șanțurile și rigolele (acolo unde există) sunt întreținute corespunzător. Au fost identificate 262 
depozite de deșeuri din material lemnos înregistrate pe formațiuni torențiale și 1908 depozite 
neorganizate (moloz, menajere și de alte tipuri) identificate pe malurile cursurilor de apă. Din acestea 
aproximativ 41% de amplasamente au fost salubrizate pâna la finalizarea controlului tematic. Pentru 
neconformitățile constatate au fost aplicate de către GNM, 77 avertismente și 11 amenzi în valoare de 
253.200 lei pentru depozitări ilegale de deșeuri, nerealizarea măsurilor dispuse anterior și incinerarea 
deșeurilor. 
 Pentru conformarea administraţiilor publice locale la prevederile Legii nr. 241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apă și canalizare, conform circularei nr. 1426/GM/01.03.2019, la cele 2.380 
UAT – uri verificate în perioada martie - iunie 2019, au fost transmise administraţiilor publice locale, 
adrese privind obligațiile acestora referitoare la implementarea Directivei 91/271/CEE privind epurarea 
apelor uzate urbane. S-au dispus măsuri privind întocmirea evidențelor cu utilizatorii neracordați (dacă 
aceasta nu a fost întocmită până la data controlului), precum și înștiințarea (somația) utilizatorilor de apă 
potabilă (din sursa proprie sau rețeaua localităților ) privind obligativitatea racordării la rețelele de 
canalizare existente. Cu această ocazie controlul a fost extins și la operatorii de apă și canalizare care 
gestionează serviciile de utilităţi publice preluate de la autorităţile administraţiei publice locale. La 
începutul anului 2020, GNM va transmite UAT – urilor un chestionar  centalizator privind actualizarea 
situațiilor cu utilizatorii neracordați la rețeaua de canalizare existentă și măsurile întreprinse de 
administrația publică locală după somarea acestora. În vederea îmbunătațirii legislației existente pentru 
implementarea Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, GNM a facut o serie de 
propuneri de modificare a Legii nr. 241/2006, care stabilesc atribuțiile concrete ale administraţiilor 
publice locale, întocmirea evidențelor cu utilizatori neracordați, deținătorii de sisteme individuale de 
colectare a apelor uzate, inclusiv medierea conflictelor dintre utilizatori şi operator sau dintre operatori, 
și extinderea atribuțiilor de control “de către persoane împuternicite de ministrul mediului, apelor şi 
pădurilor, de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, de preşedintele A.N.R.S.C., de 
preşedinţii consiliilor judeţene, de primari sau de împuterniciţii acestora”. 
 În urma acţiunii de inspecţie şi control desfăşurată pe litoralul Mării Negre, în perioada 21.06.2019 
– 15.07.2019 au fost controlaţi un număr de 59 de operatori economici care desfăşoară activităţi în 
perimetrul plajelor. În urma controalelor au fost identificate 45 de neconformităţi pentru care au fost 
impuse măsuri de remediere, au fost aplicate un număr de 6 amenzi contravenţionale în cuantum total de 
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40.000 lei şi 7 avertismente. Totodată au fost desfăşurate controale şi la 7 Unităţi Teritorial 
Administrative de pe litoral. 
 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 2019, 302 de inspecții. În luna septembrie 2019 a fost întocmit Raportul de țară 2015 – 2018 
privind implementarea Directivei Seveso, concluziile acestuia fiind transmise CE de către IGSU. Se 
constată că pe lânga legislația Seveso se verifică și alte aspecte ce rezultă din legislația națională, de care 
sunt responsabile autoritățile competente pentru implementare (de exemplu: OUG nr.195/2005 privind 
protecţia mediului cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, 
republicatã, Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicata etc.). În cursul 
perioadei de raportare au fost aplicate de GNM și ISU, 3.586 de sancțiuni din care 3.028 de avertismente 
și 558 de amenzi contravenționale în valoare de 2.501.500 lei și au fost dispuse măsuri de conformare. 
 Verificarea respectării prevederilor Regulamentului 528/2012 (biocide) – în perioada 01.01 – 
30.11.2019 au fost realizate 38 controale. Nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale. 
 Verificarea respectării prevederilor Regulamentului 1906/2006 (REACH) – Restricții și 
Regulamentului 1272/2008 (CLP) - în perioada 01.01 – 30.11.2019, au fost efectuate 85 acțiuni de 
inspecție si control la operatorii economici care se supun acestor regulamente. În urma neconformităților 
constatate s-au aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare de 20.000 lei și 3 avertismente 
 Verificarea respectării prevederilor HG 735/2006 (COV – limitarea emisiilor de compuși organici 
volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și in produsele de refinisare a 
suprafețelor vehiculelor) - în perioada 01.01 – 30.11.2019, au fost efectuate 37 de controale. În urma 
neconformităților constatate a fost aplicată o sancțiune contravențională. 
 Verificarea respectării prevederilor OUG 5/2015 (restricțiile de utilizare a anumitor substanțe 
periculoase în echipamentele electrice și electronice) – în perioada 01.01 – 30.01.2019 - au fost efectuate 
48 de controale.  
 Verificarea respectării prevederilor Regulamentului 850/2004 (poluanții organici persistenți) – în 
perioada 01.01 – 30.11.2019, au fost realizate 10 controale. Nu au fost constatate neconformități. 
 Verificarea respectării prevederilor Regulamentului 517/2014 (gaze fluorurate cu efect de seră) – 
în perioada 01.01 – 30.11.2019, au fost efectuate 17 controale. Nu au fost identificate neconformități. 
 Verificarea respectării prevederilor legislației privind VSU – în perioada 15.11.2019 – 15.12.2019 
au fost verificaţi 335 de operatori economici. S-au constatat 189 de neconformităţi şi s-au impus 563 de  
măsuri cu termene în vederea conformării cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare. De asemenea s-
au aplicat 150 de sancţiuni contravenţionale (din care 93 de amenzi şi 57 de avertismente) în cuantum de 
1.169.000 lei. 
 ÎN DOMENIUL BIODIVERSITĂŢII, BIOSECURITĂŢII ŞI ARIILOR PROTEJATE 
 În domeniul acvaculturii s-au desfăşurat următoarele controale: 
 Control dispus privind respectarea Ordinului nr. 54/76/2019 privind stabilirea perioadelor şi 
zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor 
acvatice vii în anul 2019. Perioadă de desfăşurare: 11.04. - 09.06.2019; 
 Controale dispuse privind Planul de acţiune ’’CLEAN WATERS 2019’’ privind creşterea 
siguranţei şi securităţii activităţilor pe apă în porturile maritime, fluviului Dunărea şi pe luciul de ape 
navigabile, precum şi protejarea ecosistemului acestor zone. Perioada de desfăşurare 06.05. - 
17.05.2019. 
 Controale comune ale judeţelor Caraş Severin şi Mehedinţi, GNM-CG –DCBBAP cu IGPR –SOP, 
ANPA, DSV, ANAF pentru verificarea legalităţii comercializării, recoltării, capturării şi/sau 
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achiziţionării peştelui şi subproduselor din peşte a tuturor titularilor/beneficiarilor din judeţele mai sus 
menţionate. Au fost efectuate un număr de 328 controale, iar în urma verificărilor au fost aplicate 46 
amenzi contravenționale în valoare de 344.500 lei şi s-a întocmit 1 sesizare penală. 
 În vederea aplicării prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 (Regulamentul privind 
lemnul), au fost dispuse controale privind obligațiile ce le revin operatorilor economici care introduc pe 
piață lemn și produse din lemn. În perioada 25.03 – 17.04.2019, au fost efectuate un număr de 110 
controale, au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale, din care 3 amenzi în valoare de 42.000 lei şi 1 
avertisment.  
 Verificarea privind conformarea MHC - urilor – în perioada 22.07 – 30.09.2019 - au fost realizate 
un număr de 205 controale. În urma verificărilor efectuate au fost aplicate 18 avertismente și 9 amenzi 
contravenționale în valoare de 243.000 lei. 
 Verificarea activităţilor desfăşurate în ariile protejate de interes naţional şi ariilor naturale 
protejate de interes comunitar - în perioada 18.11 – 18.12.2019 este în curs de desfăşurare. Termenul de 
raportare este 18.12.2019. 
 Verificarea operatorilor economici care desfăşoară activități de extracţia pietre ornamentale şi a 
pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei – cod CAEN 0811– 
în perioada 26.08. – 19.11.2019, au fost realizate un număr de 157 controale. În urma verificărilor 
efectuate au fost aplicate 5 amenzi contravenționale în valoare de 285.000 lei, 3 sistări de activitate și 1 
sesizare penală. 
 Verificarea balastierelor s-a realizat conform Planului de măsuri “Balastiera 2019” pentru 
prevenirea şi combaterea fraudelor în domeniul exploatării agregatelor minerale. Au fost efectuate 82 
controale, iar în urma verificărilor au fost aplicate 8 amenzi contravenționale în valoare de 227.500 lei, 
au fost întocmite 5 sesizări penale şi s-au dispus 7 sistări de activitate. 
 În conformitate cu Planul de acţiune nr. 536//18.06.2019 privind controalele efectuate la agenţii  
Economici care desfăşoară activitatea de prelucrarea lemnului cod CAEN 1610 pe raza teritorial 
administrativă a judeţelor Mureş, Vrancea, Prahova, Alba, Gorj, Suceava, Bacău, Neamţ, Bistriţa 
Năsăud, Dâmboviţa, Mehedinţi, Vâlcea, Argeş, Covasna, Cluj, Maramureş, Harghita, Sibiu, Caraş 
Severin au fost controlaţi un număr de 116 agenţi economici, la care s-au aplicat 146 sancţiuni 
contravenţionale principale din care 28 avertismente şi 117 amenzi în valoare totală de 1.278.500 lei şi 3 
sancţiuni contravenţionale complementare, respectiv sistarea activităţii. Menţionăm că aceste controale 
au fost efectuate numai de către comisari din cadrul Direcţiei Controlul Biodiversităţii şi Ariilor 
Protejate. 
 Verificarea activităţilor din cadrul ariilor naturale protejate de interes naţional şi ariilor naturale 
protejate de interes comunitar, în conformitate cu tematica 6784/GM/13.11.2019, în perioada 18.11. - 
18.12.2019. Au fost efectuate 212 controale fiind aplicate 44 sancţiuni contravenţionale din care: 17 
avertismente şi 27 de amenzi în valoare de 516.000 lei şi au fost întocmite 3 plângeri penale. 
 
Referitor la solicitările de informaţii în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, în anul 2019 au fost înregistrate şi soluţionate 130 de adrese la nivelul Direcţiei Generale 
Controlul Poluării, Biodiversității, Biosecurității și Ariilor Protejate. De asemenea, au fost înregistrate şi 
soluţionate 84 de interpelări formulate de senatori/deputaţi din Parlamentul României, la nivelul 
Direcţiei Generale Controlul Poluării, Biodiversității, Biosecurității și Ariilor Protejate. 
În anul 2019, 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, 409 
rapoarte/informări privind poluările accidentale produse pe razele teritoriale de competență ale 
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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): 

- 24 de poluări ale apei cauzate, în principal, de scurgeri/evacuări necontrolate de ape uzate 
(tehnologice) sau fecaloid-menajere, precum și de ape neepurate corespunzător/insuficient 
neutralizate sau de levigat provenit de la depozitele de deșeuri, de deversarea de substanțe 
chimice/uleiuri în rețelele pluviale, de depozitarea necorespunzătoare a unor materii și materiale 
(de ex. șpan), 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); 

- 35 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); 

- 49 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; 

- 289 poluări combinate de tip aer-sol (cauzate, în special, de incendii provocate de erori ale 
agentului uman sau de acțiuni premeditate ale acestuia, 7 de tip apă-sol (cauzate, spre exemplu, 
de alunecări de teren, deplasări de terasament sau de descărcarea de ape impurificate în zone 
protejate legal), 4 de tip aer-apă (produse de incendiu umat de deversări în apă), respectiv una de 
tip aer-apă-sol (determinată de explozia din zona unor instalații tehnologice, precum rezervorul 
de stocare a biomasei).  

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 11 amenzi 
contravenționale însumând aproape 255.000 lei și a 2 avertismente (nu sunt incluse amenzile pentru care 
nu s-a specificat cuantumul și/sau nu s-a întocmit actul sancționator până la data înaintării 
centralizatorului lunar, nici sancțiunile specificate doar prin încadrare juridică), 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 nr. de 
1.617 petiţii. 

Situaţia realizării Planului general de activităţi 2019, pentru fiecare structură teritorială a GNM: 
 

I. Inspecţii planificate II. Inspecţii neplanificate Total 
Nr. Controale Nr. Controale Nr. Controale Nr. 

Crt. Comisariat  Propus 
2019 

Realizat 
2019 % Propus 

2019 
Realizat 

2019 % Propus 
2019 

Realizat 
2019 % 

1 ALBA 291 354 122% 592 703 119% 883 1.057 120% 
2 ARAD 271 271 100% 455 685 151% 726 956 132% 
3 ARGEŞ 973 949 98% 427 640 150% 1.400 1.589 114% 
4 BACĂU 481 549 114% 658 430 65% 1.139 979 86% 
5 BIHOR 593 576 97% 495 803 162% 1.088 1.379 127% 
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I. Inspecţii planificate II. Inspecţii neplanificate Total 
Nr. Controale Nr. Controale Nr. Controale Nr. 

Crt. Comisariat  Propus 
2019 

Realizat 
2019 % Propus 

2019 
Realizat 

2019 % Propus 
2019 

Realizat 
2019 % 

6 BISTRIŢA 
NĂSĂUD 383 366 96% 730 643 88% 1.113 1.009 91% 

7 BOTOŞANI 231 329 142% 299 340 114% 530 669 126% 
8 BRAŞOV 371 415 112% 521 747 143% 892 1.162 130% 
9 BRĂILA 293 322 110% 346 351 101% 639 673 105% 

10 BUCUREŞTI 405 415 102% 610 747 122% 1.015 1.162 114% 
11 BUZĂU 265 272 103% 552 469 85% 817 741 91% 
12 CARAŞ 

SEVERIN 270 289 107% 383 535 140% 653 824 126% 
13 CĂLĂRAŞI 180 180 100% 360 385 107% 540 565 105% 
14 CLUJ 478 465 97% 880 950 108% 1.358 1.415 104% 
15 CONSTANŢA 395 407 103% 709 835 118% 1.104 1.242 113% 
16 COVASNA 132 131 99% 214 281 131% 346 412 119% 
17 DÂMBOVIŢA 448 471 105% 487 492 101% 935 963 103% 
18 DOLJ 434 452 104% 553 568 103% 987 1.020 103% 
19 GALAŢI 608 667 110% 522 557 107% 1.130 1.224 108% 
20 GIURGIU 363 367 101% 372 471 127% 735 838 114% 
21 GORJ 269 272 101% 368 709 193% 637 981 154% 
22 HARGHITA 129 129 100% 237 291 123% 366 420 115% 
23 HUNEDOARA 317 330 104% 626 667 107% 943 997 106% 
24 IALOMIŢA 381 422 111% 465 474 102% 846 896 106% 
25 IAŞI 151 179 119% 847 882 104% 998 1.061 106% 
26 ILFOV 436 375 86% 613 588 96% 1.049 963 92% 
27 MARAMUREŞ 379 356 94% 502 519 103% 881 875 99% 
28 MEHEDINŢI 204 254 125% 528 576 109% 732 830 113% 
29 MUREŞ 233 181 78% 403 429 106% 636 610 96% 
30 NEAMŢ 343 373 109% 388 351 90% 731 724 99% 
31 OLT 360 314 87% 450 776 172% 810 1.090 135% 
32 PRAHOVA 431 308 71% 372 399 107% 803 707 88% 
33 RBDD 304 301 99% 415 594 143% 719 895 124% 
34 SATU MARE 271 273 101% 294 328 112% 565 601 106% 
35 SĂLAJ 407 406 100% 376 391 104% 783 797 102% 
36 SIBIU 256 283 111% 583 622 107% 839 905 108% 
37 SUCEAVA 285 338 119% 580 532 92% 865 870 101% 
38 TELEORMAN 216 231 107% 634 749 118% 850 980 115% 
39 TIMIŞ 215 288 134% 584 484 83% 799 772 97% 
40 TULCEA 151 140 93% 529 583 110% 680 723 106% 
41 VASLUI 368 409 111% 375 523 139% 743 932 125% 
42 VÂLCEA 256 209 82% 536 541 101% 792 750 95% 
43 VRANCEA 332 332 100% 461 506 110% 793 838 106% 

 GNM 14.559 14.950 103% 21.331 24.146 113% 35.890 39.096 109% 

2. Priorităţi pentru anul 2020 în activitatea de inspecţie şi control în domeniul Controlul Poluării, 
Biodiversităţii, Biosecurităţii şi Ariilor Protejate: 

Pentru anul 2020, Garda Națională de Mediu și-a propus urmatoarele obiective: 
 Combaterea efectelor schimbărilor climatice; 
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 Conservarea biodiversității;  Managementul eficient al deșeurilor și substanțelor periculoase;  Îmbunătățirea calității aerului și controlul poluării industriale. 
Pentru atingerea acestor obiective avem în vedere desfașurarea unor acțiuni specifice activității noastre,  
ce se vor concretiza în acțiuni de inspectie și control, unele cuprinse în planurile de inspecție ale 
comisariatelor teritoriale,  iar altele vor fi efectuate la solicitarea Comisariatului General. 
În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, prin planul de inspecţii, Garda Naţională de Mediu își propune 
realizarea unui număr total de 33.435 inspecţii (planificate şi neplanificate). 
3. Bugetul institutiei: Direcția Buget, Financiar, Contabilitate: 
Realizări 2019: Execuţia bugetară: 

Cap, 
titlu Indicator Credite Bugetare 

2019 Plăţi nete (lei) Procent 
realizare % 

74.01 Protecţia mediului 63.060.000 62.635.243 99,33% 
10 Cheltuieli personal 56.400.000 56.026.657 99,34% 
20 Bunuri şi servicii 5.957.000 5.906.451 99,15% 
55 Alte transferuri 25.000 24.135 96,54% 
59 Alte cheltuieli 678.000 678.000 100% 
70 Cheltuieli de capital 0 0 0% 

4. Achizitii publice: 
Direcţia achiziţii publice şi logistică: 
Proceduri de achiziţie publică derulate de către Garda Naţională de Mediu în anul 2019 – 

contracte de achiziţie publică furnizare produse/prestare de servicii 
Situaţia contractelor: 

Tip 
contract 

Obiectul 
contractului 

Modalitatea de 
desfăşurare a 
procedurii de 

atribuire 
Numele 

câştigătorului 
Durata 

ctr. De la.. 
Durata 

ctr. Până 
la.. 

Valoare lei 
cu TVA 

Stadiul 
contractului 

Ctr. 
Furnizar

e 
Furnizare 

energie electrică Bursa de Mărfuri TINMAR 
ENERGY 1/1/2019 12/31/2019 269.469,71 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
telefonie mobilă 

contract 
subsecvent nr 7 la 

acord cadru 
82/28.12.2018 

SC 
ORANGE 

ROMÂNIA 
SA 

12/31/201
8 1/31/2019 28.678,83 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
reparaţii auto 

contract 
subsecvent nr 8 la 

AC 
SC 

ASTORIA 
SRL 

1/1/2019 1/31/2019 37.500,00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de pază procedură 
SC 

PROTECT 
NPG PAZA 

SRL 
2/1/2019 3/31/2019 45.207,88 Finalizat 

Acord 
cadru 

Servicii de 
telefonie şi 

transmisie date 

negociere fără 
publicare prealabi
lă derulate în baza 

art. 104 

SC 
ORANGE 

ROMÂNIA 
SA 

2/1/2019 1/31/2022 1.426.565,5
7 În execuție 

Ctr. 
Prestări 

Servicii de 
telefonie şi 

contract 
subsecvent nr 1 la 

SC 
ORANGE 2/1/2019 2/28/2019 39.626,82 Finalizat 
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servicii transmisie date acord cadru 
4/2019 

ROMÂNIA 
SA 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Reparaţii auto 
contract 

subsecvent nr 9 la 
AC 

SC 
ASTORIA 

SRL 
2/1/2019 2/28/2019 37.500.00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
telefonie şi 

transmisie date 
ctr subsecvent nr 
2 la acord cadru  

4/2019 

SC 
ORANGE 

ROMÂNIA 
SA 

3/1/2019 3/31/2019 39.626,82 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii reparaţii 
auto 

contract 
subsecvent nr 10 

la AC 
SC 

ASTORIA 
SRL 

3/1/2019 3/31/2019 37.500,00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Furnizare 
carburant auto 

contract 
subscvent nr 11 la 

AC 

SC 
ROMPETRO

L 
DOWNSTR
EAM SRL 

4/1/2019 5/26/2019 250.000 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de pază procedură 
SC 

PROTECT 
NPG PAZA 

SRL 
4/1/2019 01/31/202

0 226.039,40 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii reparaţii 
auto 

contract 
subsecvent nr 10 

la AC 
SC 

ASTORIA 
SRL 

4/1/2019 11/2/2019 262.500.00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
telefonie şi 

transmisie date 
contract 

subsecvent nr 3 la 
AC 4/31.01.2019 

SC 
ORANGE 

ROMÂNIA 
SA 

4/1/2019 6/30/2019 118.880,46 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Furnizare 
carburant auto 

Ctr subsecvent nr 
12 la acord cadru  

40/2015 

SC 
ROMPETRO

L 
DOWNSTR
EAM SRL 

5/20/2019 8/20/2019 375.000,00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
telefonie şi 

transmisie date 
contract 

subsecvent nr 4 la  
AC 

SC 
ORANGE 

ROMÂNIA 
SA 

7/1/2019 8/31/2019 79.253,64 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
telefonie mobilă 

Ctr subsecvent nr. 
5 la AC 

SC 
ORANGE 

ROMÂNIA 
SA 

9/1/2019 9/30/2019 39.626,82 Finalizat 

Acord 
cadru 

Furnizare 
carburant auto Licitaţie deschisă 

SC 
ROMPETRO

L 
DOWNSTR
EAM SRL 

9/2/2019 9/1/2023 15.113.000 În execuție 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Furnizare 
carburant auto 

Ctr subsecvent nr 
1 la 

AC46/02/09/2019 

SC 
ROMPETRO

L 
DOWNSTR
EAM SRL 

9/1/2019 9/30/2019 125.000,00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Furnizare 
carburant auto 

Ctr subsecvent nr 
2 la 

AC46/02/09/2019 

SC 
ROMPETRO

L 
DOWNSTR
EAM SRL 

10/1/2019 10/31/201
9 125.000,00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
telefonie mobilă 

Ctr subsecvent 6 
la AC 

SC 
ORANGE 

ROMÂNIA 
SA 

10/1/2019 10/31/201
9 39.626,82 Finalizat 

Ctr. Furnizare Ctr subsecvent nr SC 11/1/2019 12/31/201 125.000 Finalizat 
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Proceduri în derulare 
1. Acord-Cadru de Prestări Servicii de Service și Reparaţii Autovehicule – 24 luni. Procedura: 

Licitaţie deschisă online: valoare estimată: 1.985.240 lei fără TVA 
- Număr de contestaţii formulate la CNSC – 0 
- Număr proceduri au fost anulate sau sunt în procedură de anulare – 0. 

Cumpărări directe derulate de către GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU în anul 2019 – 
contracte de achiziţie publică furnizare produse/prestare de servicii/execuţie lucrări – 

Tip 
contract 

Obiectul 
contractului 

Modalitatea 
de 

desfăşurare a 
procedurii de 

atribuire 

Numele 
câştigătorului 

Durata 
ctr. De la.. 

Durata 
ctr. Până 

la.. 
Valoare lei 

cu TVA 
Stadiul 

contractului 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Mentenanţă IT achiziţie 
directă on line 

SC LC 
NETWORKING 

SRL 
1/1/2019 1/31/2019 12.893,63 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Mentenanţă 
soft contabil 

achiziţie 
directă on line 

SC ALFA 
SOFTWARE SA 2/1/2019 2/28/2019 1.547,00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
curierat rapid 

achiziție 
directă 

URGENT 
CARGUS SA 1/1/2019 12/31/2019 9.163,00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
actualizarea  

soft legislativ 
achiziţie 

directă on line 
SC WOLTERS 
KLUWER SRL 2/1/2019 28/2/2019 985,32 Finalizat 

Ctr. Mentenanţă IT achiziţie SC LC 3/1/2019 3/31/2019 12.893,65 Finalizat 

Prestări 
servicii 

carburant auto 3 la 
AC46/02/09/2019 

ROMPETRO
L 

DOWNSTR
EAM SRL 

9 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
reparaţii auto 

Ctr subsecvent 12 
la AC 

SC 
ASTORIA 

SRL 
11/1/2019 12/31/201

9 75.000,00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
telefonie mobilă 

Ctr subsecvent 7 
la AC 

SC 
ORANGE 

ROMÂNIA 
SA 

11/1/2019 11/30/201
9 39.626,82 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
telefonie mobilă 

Ctr subsecvent 8 
la AC 

SC 
ORANGE 

ROMÂNIA 
SA 

12/1/2019 12/31/201
9 39.626,82 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
reparaţii auto 

Ctr subsecvent 12 
la AC 

SC 
ASTORIA 

SRL 
11/1/2019 12/31/201

9 75.000,00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Furnizare 
carburant auto 

Ctr subsecvent nr 
4 la 

AC46/02/09/2019 

SC 
ROMPETRO

L 
DOWNSTR
EAM SRL 

01/01/202
0 

01/31/202
0 125.000 În execuție 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
telefonie mobilă 

Ctr subsecvent 9 
la AC 

SC 
ORANGE 

ROMÂNIA 
SA 

01/01/202
0 

01/31/202
0 39.626,82 În execuție 

Ctr. 
Furnizar

e 

Furnizare 
energie electrică 
nr.70DAPL/31.1

2.2019 
Bursa de Mărfuri TINMAR 

ENERGY 1/1/2019 01/01/202
0 12/31/2020 În execuție 
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Tip 
contract 

Obiectul 
contractului 

Modalitatea 
de 

desfăşurare a 
procedurii de 

atribuire 

Numele 
câştigătorului 

Durata 
ctr. De la.. 

Durata 
ctr. Până 

la.. 
Valoare lei 

cu TVA 
Stadiul 

contractului 

Prestări 
servicii 

directă on line NETWORKING 
SRL 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
sănătate şi 

securitate în 
muncă 

achiziție 
directă 

SC DAHM 
KLEIN 

CONSULTING 
SRL 

cercetare 
eveniment 

Cluj 
cercetare 

eveniment 
Cluj 

2.000,00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
asigurare RCA 

achiziţie 
directă on line 

OMNIASIG 
VIENNA 

INSURANCE 
GROUP SA 

3/1/2019 12/31/2019 127.754,00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
Spălări auto 

achiziție 
directă 

SC KRAUS 
DINAMIC SRL 3/1/2019 12/31/201 15.960,00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Prestări 
servicii soft 

legislativ 
achiziţie 

directă on line 
SC WOLTERS 
KLUWER SRL 4/1/2019 12/31/2019 8.867,88 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
soft contabil 

achiziţie 
directă on line 

SC ALFA 
SOFTWARE SA 4/1/2019 12/31/2019 13.923,00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii 
distribuire 

presă 
achiziție 
directă 

SC MANPRES 
DISTRIBUTION 

SRL 
4/1/2019 12/31/2019 2.160,00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
monitorizare 

presă 
achiziţie 

directă on line 
SC MSG 

FACTORY SRL 5/1/2019 12/31/2019 19.040,00 Finalizat 
Ctr. 

Prestări 
servicii 

Prestări 
servicii poştale 

achiziţie 
directă on line 

CN POSTA 
ROMÂNĂ 5/1/2019 12/31/2019 20.100,00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
mentenanţă IT 

achiziţie 
directă on line 

SC LC 
NETWORKING 

SRL 
5/1/2019 12/31/2019 103.149,2 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
recertificare 

audit 
achiziție 
directă 

SC TUVKARPAT 
SRL 5/9/2019 12/31/2019 20.617,98 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Racord 
canalizare apă 
sediu CJ Iaşi 

achiziție 
directă APA VITAL 5/20/2019 8/31/2019 16.000,00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Ridicare 
topografică 

achiziţie 
directă on line 

TOTAL SURVEY 
SRL 7/22/2019 8/22/2019 13.090,00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii 
tipărire 

vouchere 
vacanţă 

achiziţie 
directă on line UP ROMÂNIA 7/23/2019 7/22/2020 

Vouchere 
vacanţă pt 

809 
persoane 

În execuție 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii 
igienizare 

sediu 
achiziţie 

directă on line 
SC FABI TOTAL 

GRUP 8/1/2019 8/31/2019 5.429,27 Finalizat 
Ctr. 

Prestări 
servicii 

Servicii de 
reparaţie sediu 

achiziție 
directă 

PREMAR 
PRODUCTION 8/1/2019 8/31/2019 18.000,00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
analize deşeuri 

achiziție 
directă 

WESSLING 
ROMÂNIA SRL 9/5/2019 9/5/2020 11.500,00 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 

Servicii 
igienizare 

achiziţie 
directă on line 

SC FABI TOTAL 
GRUP 10/1/2019 10/31/2019 5.429.97 Finalizat 
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Tip 
contract 

Obiectul 
contractului 

Modalitatea 
de 

desfăşurare a 
procedurii de 

atribuire 

Numele 
câştigătorului 

Durata 
ctr. De la.. 

Durata 
ctr. Până 

la.. 
Valoare lei 

cu TVA 
Stadiul 

contractului 

servicii sediu 
Ctr. 

Prestări 
servicii 

Servicii de 
reparaţie 
centrală 

termică la 
Canton Crişan 

achiziție 
directă SC PRIMO SRL 10/28/2019 12/31/2019 9.980,77 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servicii 

Servicii de 
reparaţie 
acoperiş 

Canton Crişan 
achiziție 
directă 

CONSTAR 
CONFORT 10/29/2019 12/31/2019 35.615,94 Finalizat 

Ctr. 
Prestări 
servici 

Servicii 
igienizare 

sediu 
achiziţie 

directă on line 
SC FABI TOTAL 

GRUP 12/5/2019 12/31/2019 5.430,00` Finalizat 
Ctr. 

Prestări 
servicii 

Mentenanţă IT achiziţie 
directă on line 

SC LC 
NETWORKING 

SRL 
01/01/2020 1/31/2020 12.893,63 In executie 

Faţă de cele expuse, au mai fost actualizate punctual pentru fiecare comisariat judeţean în parte, 
contractele de închiriere sedii încheiate cu APM - uri şi contractele pentru utilităţi (apă, canal, gunoiul 
menajer, încălzire). 
Contracte de închiriere: 

Tip 
contract Obiectul contractului 

Modalitatea 
de 

desfăşurare a 
procedurii de 

atribuire 

Numele 
câştigătorului 

Durata 
ctr. De la.. 

Durata 
ctr. Până 

la.. 
Valoare 

lei cu 
TVA 

Stadiul 
contractului 

Ctr. 
Închiriere 

spaţiu 
Servicii de închiriere 

Viseul de Sus nr. 
72/DAPL/28.12.2018 

norme 
procedurale 

proprii,anexa 
2 

SC VISCOM SA 1/1/2019 31/12/2019 3.000,00 Finalizat 

Ctr. 
Închiriere 

spaţiu 
Servicii de închiriere 

CJ GL 
norme 

procedurale 
proprii,anexa 

2 
SC GERMISER 

SRL 1/1/2019 31/12/2019 114.000,00 Finalizat 

Ctr. 
Închiriere 

spaţiu 
Servicii de închiriere 

CMB şi CJ IF 
norme 

procedurale 
proprii,anexa 

2 
SAN RENTIER 1/1/2019 31/1/2019 25.169,03 Finalizat 

Ctr. 
Închiriere 

spaţiu 
Servicii de închiriere 

CJ CS 
norme 

procedurale 
proprii,anexa 

2 

SOCIETATEA 
COMERCIALĂ 

DE 
PROIECTARE 

CASE SA 
1/1/2019 31/1/2019 3.500,00 Finalizat 

Ctr. 
Închiriere 

spaţiu 
Servicii de închiriere 

CMB şi CJ IF 
norme 

procedurale 
proprii,anexa 

2 
SAN RENTIER 1/2/2019 30/06/2019 125.845,15 Finalizat 

Ctr. 
Închiriere 

spaţiu 

Servicii de închiriere 
CMB şi CJ 

IF(subsecvent nr. 4, 
37/DAPL/25.06.2019 

norme 
procedurale 

proprii,anexa 
2 

SAN RENTIER 01/07/2019 31/12/2019 151.014,14 Finalizat 

Ctr. 
Închiriere 

spaţiu 
Servicii de închiriere 

CJ CS 
norme 

procedurale 
proprii,anexa 

SC ARIES IDS 
SR 1/4/2019 31/12/2019 50.872,50 Finalizat 
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Tip 
contract Obiectul contractului 

Modalitatea 
de 

desfăşurare a 
procedurii de 

atribuire 

Numele 
câştigătorului 

Durata 
ctr. De la.. 

Durata 
ctr. Până 

la.. 
Valoare 

lei cu 
TVA 

Stadiul 
contractului 

2 
Ctr. 

Închiriere 
spaţiu 

Servicii de închiriere 
CMB şi CJ 

IF(subsecvent nr. 5, 
64/DAPL/11.12.2019 

norme 
procedurale 

proprii,anexa 
2 

SAN RENTIER 01/01/2020 31/01/2020 25.169,03 În execuție 

Ctr. 
Închiriere 

spaţiu 

Servicii de închiriere 
spatiu Viseul de Sus 

nr. 
68/DAPL/30.12.2019 

norme 
procedurale 

proprii,anexa 
2 

SC VISCOM SA 01/01/2020 31/12/2020 3.000,00 În execuție 

5. Litigii: 
Direcţia Contencios şi Monitorizare - Serviciul Contencios: - Situaţia litigiilor pentru anul 

2019: 

Nr. 
crt. Comisariat 

nr. dosare 
în curs de 

soluţionare 
la data de 
01.01.2019 
preluate 
din 2018 

nr. dosare 
INTRATE 

NOI IN 
2019  pana 
la finalul 

anului 

nr. dosare 
în curs de 

soluţionare 
la data de 
31.12.2019 

nr. dosare 
cu 

hotărâre 
definitivă 

la 
31.12.2019 

nr. dosare 
soluţie 

nefavorabilă 
nr. dosare 

soluţie 
favorabilă 

1 CG 4 9 8 5 0 5 
2 Bucureşti 15 7 16 6 2 4 
3 Alba 11 9 9 11 1 10 
4 Arad 12 26 14 24 1 23 
5 Argeş 16 13 13 16 0 16 
6 Bacău 17 5 16 6 2 4 
7 Bihor 34 22 33 23 2 21 
8 

Bistriţa-
Năsăud 10 5 10 5 1 4 

9 Botoşani 11 13 16 8 1 7 
10 Brăila 8 17 20 5 1 4 
11 Braşov 26 15 25 16 3 13 
12 Buzău 10 4 6 8 0 8 
13 Călăraşi 4 1 2 3 0 3 
14 

Caraş-
Severin 6 15 16 5 2 3 

15 Cluj 13 9 13 9 1 8 
16 Constanţa 18 12 19 11 1 10 
17 Covasna 6 4 5 5 0 5 
18 Dâmboviţa 28 6 6 28 0 28 
19 Dolj 15 4 9 10 0 10 
20 Galaţi 27 14 22 19 0 19 
21 Giurgiu 6 7 9 4 0 4 
22 Gorj 21 15 17 19 3 16 
23 Harghita 28 4 14 18 3 15 
24 Hunedoara 10 16 18 8 1 7 
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Nr. 
crt. Comisariat 

nr. dosare 
în curs de 

soluţionare 
la data de 
01.01.2019 
preluate 
din 2018 

nr. dosare 
INTRATE 

NOI IN 
2019  pana 
la finalul 

anului 

nr. dosare 
în curs de 

soluţionare 
la data de 
31.12.2019 

nr. dosare 
cu 

hotărâre 
definitivă 

la 
31.12.2019 

nr. dosare 
soluţie 

nefavorabilă 
nr. dosare 

soluţie 
favorabilă 

25 Ialomiţa 4 3 4 3 0 3 
26 Iaşi 31 18 20 29 6 23 
27 Ilfov 10 2 11 1 0 1 
28 Maramureş 10 8 14 4 0 4 
29 Mehedinţi 3 4 3 4 0 4 
30 Mureş 29 3 20 12 2 10 
31 Neamţ 6 6 7 5 3 2 
32 Olt 14 8 9 13 0 13 
33 Prahova 14 12 17 9 0 9 
34 Sălaj 10 10 12 8 1 7 
35 Satu Mare 8 14 15 7 1 6 
36 Sibiu 11 9 10 10 0 10 
37 Suceava 15 1 15 1 0 1 
38 Teleorman 9 16 16 9 0 9 
39 Timiş 10 9 11 8 2 6 
40 Tulcea  7 5 10 2 0 2 
41 CCRBDD 10 1 8 3 0 3 
42 Vâlcea 20 7 14 13 0 13 
43 Vaslui 5 3 3 5 0 5 
44 Vrancea 16 3 8 11 4 7 

total 598 394 563 429 44 385 
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 2019, au fost puse în aplicare următoarele acte legislative: 

- Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
- 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; 
- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- 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;  
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La nivelul Serviciului Resurse Umane s-au desfășurat următoarele activități: - au fost întocmite un număr de 1.419 decizii; 
- au fost eliberate, pentru angajații instituției, un număr de 560 adeverințe; 
- 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; 
- au fost întocmite un număr de 115 legitimații speciale de control; 
- vizarea legitimațiilor speciale de control pentru personalul cu atribuții de inspecție și control; 
- a fost întocmită statistica trimestrială solicitată de Institutul Național de Statistică ; 
- au fost întocmite un număr de 998 adrese de corespondență și referate; 
- 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 10 de concursuri și examene de recrutare și promovare; 
- actualizarea organigramei la nivelul structurii Gărzii Naționale de Mediu, postată pe site-ul GNM 

(http://www.gnm.ro); 
- fluctuația personalului de execuție pentru anul 2019 a fost după cum urmează: 

• număr persoane intrate în instituție – 38 
• număr persoane ieșite din instituție – 39 

- fluctuația personalului de conducere pentru anul 2019 a fost după cum urmează: 
• număr persoane intrate în instituție – 3 
• număr persoane ieșite din instituție – 2 

- numărul de funcții de conducere exercitate temporar – 28 
 Activitatea de arhivă şi managementul calităţii:  - Au fost realizate materialele pentru lucrarea de selecţionare a documentelor din cadrul direcţiei 

DRUMO; 
- Actualizarea de personalul biroului a 7 proceduri ale sistemului integrat de management calitate-

mediu; 
- Structurile organizatorice din cadrul Comisariatului General au realizat dosarele de arhivă pentru 

documentele create până în 2018. 
 Activitatea structurii de securitate: 

A fost realizată documentaţia de reacreditare a unui 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 site+ul ORNISS).  
Stabilirea unui model de configurare a laptopurilor pentru comisariatele teritoriale, pentru a putea 
gestiona documente clasificate secret de serviciu (determinare procedură de lucru cu actualizările 
antivirusului, instalare sistem de operare Windows 10, configurare politici de securitate pentru a nu 
permite instalarea altor dispozitive în afara celor declarate). Instalarea şi transmiterea la 
comisariatele teritoriale a 18 astfel de sisteme de informaţii. 

Dificultăți întâmpinate: În conformitate cu dispozițiile Legii nr.188/1999 (r2) privind Statutul funcționarilor publici – 
republicare și 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: 
 Serviciul Relații Publice şi Comunicare şi-a desfăşurat activitatea într-o manieră deschisă faţă de 
public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public au constituit o prioritate. În 
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acest sens, un rol important în activitate l-a constituit primirea și înregistrarea petițiilor, precum și 
culegerea şi difuzarea informaţiilor de interes public, strict necesare pentru o bună informare a 
cetăţenilor.  
În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, la nivelul Gărzii Naționale de Mediu, au fost înregistrate 
spre soluționare 10.841 de petiții transmise de cetățeni, reprezentanți ai societății civile etc. către 
Comisariatul General al GNM și către comisariatele județene.  
- 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) – 235;  

- Număr de evenimente gestionate (conferințe de presă, declarații de presă, briefing de presă, 
interviuri, mape de presă, punctaje, prezentări, sinteze, invitații gestionate etc) – 28; 

- Număr de materiale postate și actualizate (fișiere text, foto-video, formulare, prezentări, slide-uri) – 
48; 

- Număr de ore alocate (revista presei, monitorizare, transcript-uri, analize de presă) – 520;  
- Număr de materiale redactate și postate/difuzate (postări pe Facebook, Twitter, Youtube, Slideshare, 

Linkedin, materiale încărcate/actualizate în publicații electronice) – 232.  
În cadrul proiectului „Comisar în devenire” care are ca scop conștientizarea publicului larg în ceea ce 
privește gestionarea deșeurilor, Serviciul de Relații Publice și Comunicare a organizat două acțiuni 
educative,  la care au participat elevi din ciclul gimnazial din Capitală: 
- Prima acțiune de conștientizare și educație ecologică, intitulată „6, vine Garda!”, a fost organizată 

cu ocazia Zilei Gărzii Naționale de Mediu și a avut loc în Parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR) din 
București (au participat 250 de elevi de gimnaziu). 

- A doua acțiune, desfășurată sub sloganul „Garda de Mediu GhiDonează Aer Curat!”, a fost 
organizată de Ziua Mondială a Mediului, la Arena Națională din București. În cadrul acțiunii, elevi ai 
școlilor din Capitală au concurat pe trotinete, skateboard-uri și role într-o competiție care a cuprins 
probe de viteză și îndemânare, dar și activități interactive pe teme ecologice. 

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 initiate de catre GNM: 
În anul 2019, Garda Națională de Mediu, prin Direcţia Contencios şi Monitorizare - Serviciul 
Monitorizare şi Reglementare, a răspuns motivat la un număr de 87 solicitări de puncte de vedere privind 
proiecte de acte normative, precum şi la un număr de 3 proiecte de protocoale şi 7 proiecte de 
memorandumuri. 
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. Pentru aceasta, 
consilierii juridici asigură verificarea corelării dintre propunerile de acte normative pe de o parte, și 
legislația de specialitate în domeniul protecției mediului, Constituția României, jurisprudența CEDO, 
jurisprudența Curții Constituționale a României, normele de tehnică legislativă și legislația europeană. 
În perioada supusă prezentului raport de activitate, Garda Națională de Mediu a elaborat/promovat 
următoarele proiecte de acte normative: 
Nr. 
Crt. 

Denumire Proiect Act Normativ Tipul 
Actului 

Stadiul Publicat În 
Monitorul 

Oficial 

1. 
Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii 
Naţionale de Mediu, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor 

Hotărâre 
de 

Guvern 
În curs de 
elaborare 

Nepublicat 
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2. 
Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1885/2006 privind transmiterea unui imobil, proprietate 
publică a statului, din administrarea Agenţiei de Protecţie a Mediului 
Caraş-Severin în administrarea Comisariatului General Gărzii Naţionale de 
Mediu 

Hotărâre 
de 

Guvern 
În curs de 

avizare 
Nepublicat 

3. 

Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorilor de inventar ale 
unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea 
Gărzii Naționale de Mediu, instituție publică aflată în subordinea 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a 
reevaluării. 

Hotărâre 
de 

Guvern 
În curs de 

avizare 
Nepublicat 

10. Alte rezultate semnificative obtinute in anul 2019 
 Sprijinirea exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în perioada 1 
ianuarie – 30 iunie 2019. 
Garda Naţională de Mediu a participat activ în exercitarea de către România a Preşedinţiei rotative a 
Consiliului Uniunii Europene în semestrul I 2019, reprezentanţii GNM ocupând funcţii de 
vicepreşedinte, responsabil de dosar şi expert corespunzătoare Grupului de Lucru Aspecte Internaţionale 
de Mediu: Convenţia de la Basel, respectiv Grupului de Lucru Aspecte Internaţionale de Mediu: 
Chmicale/Sinergii.  
Garda Naţională de Mediu a furnizat cu expertiza necesară pentru elaborarea documentelor aflate pe 
agenda întâlnirilor celor două grupuri de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, un reprezentant al 
GNM conducând întâlnirea cea mai solicitantă în care s-a finalizat documentul de poziţie al Uniunii 
Europene şi Statelor Membre referitor la a 14-a Conferinţă a Părţilor  la Convenţia de la Basel.  
Totodată, GNM a participat activ la întâlnirile celei de-a paisprezecea Conferinţă a Părţilor la Convenţia 
de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării 
acestora, a noua Conferinţă a Părţilor la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi 
şi a noua Conferinţă a Părţilor la Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimțământ 
prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac 
obiectul comerțului internațional organizate la Centrul Internaţional de Conferinţe din Geneva, Elveţia, 
în perioada 29 aprilie – 10 mai 2019. Tema întâlnirilor a fost "Planeta curată, oamenii sănătoși: 
gestionarea sănătoasă a chimicalelor și a deșeurilor (Clean Planet, Healthy People: Sound 
Management of Chemicals and Waste)".  
Subiectul de pe agenda COP14 Basel care a stârnit interesul cel mai ridicat s-a referit la poluarea marină 
cu plastice şi microplastice. În sesiunea plenară care a abordat acest subiect, peste 80 de delegaţii au avut 
inervenţii prin care au evidenţiat importanţa acestei probleme. În acest sens, COP14 a adoptat soluţii 
agreate de cele 187 părţi la Convenţie cu privire la gestionarea ecologică a deşeurilor din plastic şi 
întărirea controlului transportului internaţional al acestor deşeuri.  
GNM ca parte activă a echipei României, în calitate de Preşedenţie a Consiliului Uniunii Europene, a 
prezentat poziţia Uniunii Europene şi a statelor membre cu privire la subiectele de pe agenda întâlnirilor 
şi a prezidat reuniunile de coordonare UE şi a susţinut în plen adoptarea unor decizii care vizează 
interesul Uniunii Europene.  
Referitor la gestionarea şi controlul deşeurilor din plastic, România a susţinut că este necesar să se ţină 
cont de principiile Economiei Circulare pentru a încuraja reciclarea deşeurilor şi salvarea resurselor 
naturale. 
COP14 Basel a adoptat ghiduri tehnice privind gestionarea raţional din punct de vedere ecologic al 
deşeurilor periculoase şi altor deşeuri, ghiduri tehnice privind gestionarea deşeurilor cu conţinut sau 
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contaminate cu poluanţi organici persistenţi şi mercur, ghidurile privind gestionarea deşeurilor menajere, 
precum şi măsuri referitoare la o mai bună punere în aplicare a prevederilor Convenţiei de la Basel. 
Convenția de la Stockholm privind Poluanții Organici Persistenți (POPs) este un tratat internațional care 
are ca principal scop protejarea sănătății umane și a mediului față de chimicalele persistente pe termen 
lung în mediu, larg răspândite în zonele geografice, care se acumulează în lanțul trofic.  
Convenția de la Stockholm a fost ratificată de România, ca țară Parte, prin Legea 261/2004 pentru 
ratificarea Convenției privind poluații organici persistenți, fiind adoptată la Stockholm la 22 mai 2001.  
În cadrul celei de-a noua Conferințe a Convenției de la Stockholm au fost aprobate deciziile pentru 
includerea DICOFOL și PFOA în anexa A, deciziile pentru includerea PFOS în anexa B, cu excepțiile 
specifice pentru producție și utilizare. Țările în curs de dezvoltare au solicitat asistență tehnică și 
financiară pentru consolidarea capacităților de dezvoltare pentru gestionarea ecologică a substanțelor 
menționate, identificarea și utilizarea alternativelor. De asemenea, au fost prezentate de către 
Secretariatul Convenției, rapoartele privind implementarea acesteia.  
Deciziile au fost discutate și adoptate în şedința Plenară ca urmare a discuțiilor purtate în cadrul 
grupurilor de contact (Grupul privind listarea substanțelor chimice; Grupul privind mecanismul de 
conformitate, Grupul privind asistența tehnică/resurse financiare).  
După 15 ani de încercări de găsire a consensului între Părţile la Convenţia de la Rotterdam, a fost luată o 
decizie istorică în data de 8 Mai 2019 (ziua a 9-a a dezbaterilor COP9) reprezentând primul vot COP din 
istoria de 20 de ani a Convenţiei de la Rotterdam, adoptându-se astfel noua anexă VII privind procedura 
şi mecanismul de conformitate.  
De asemenea, s-a decis listarea substanțelor chimice Hexabromciclododecan (HBCDD) şi a Foratului în 
anexa III a Convenţiei de la Rotterdam, supunându-le astfel nu unei interdicţii, ci unei proceduri de 
consimţământ prealabil în cunoștință de cauză, ce permite țărilor să cunoască nivelul importului acestor 
substanțe chimice pe teritoriul lor, permițându-le totodată să aplice măsuri adecvate de gestionare a 
riscurilor, asigurând, în cele din urmă, utilizarea durabilă a acestor produse chimice.  
În ceea ce privește listarea substanțelor chimice s-au înregistrat progrese remarcabile în cadrul 
Convenţiei de la Rotterdam, ce a fost ratificată în 10 septembrie 1998, iar până în acest moment sunt 161 
de state semnatare, sporind astfel nivelul de protecție a sănătății umane și a mediului. 
Activitatea desfăşurată de experţii români atât cu ocazia TripluCOP, cât şi pe durata exercitării 
prerogativelor de Preşedinţie a Consiliului Uniunii Europene a fost apreciată de reprezentanţii celorlalte 
state membre UE, dar şi de Comisia Europeană şi Consiliul UE. GNM a avut o contribuţie semnificativă 
în obţinerea acestui rezultat pozitiv în cadrul Grupului de Lucru Aspecte Internaţionale de Mediu: 
Convenţia de la Basel şi Grupului de Lucru Aspecte Internaţionale de Mediu: Chmicale/Sinergii. 
 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 este preocupată 
permanent de îmbunătăţirea activităţilor de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului şi 
conservării biodiversităţii şi ariilor naturale protejate. În acest scop, Garda Naţională de Mediu s-a 
înscris şi participă activ în Reţeaua IMPEL (European Union Network for the Implementation and 
Enforcement of Environmental Law) de aproximativ 11 ani.  
Printre beneficiile aduse instituţiei prin participarea unor comisari, comisari şefi şi directori la proiectele 
şi activităţile IMPEL pot fi enumerate: 
- dezvoltarea unor ghiduri şi metodologii privind planificarea şi desfăşurarea inspecţiilor de mediu 
(luând în considerare ghidurile şi metodologiile produse de proiectele: „Doing the right things”, „IED 
Inspections”, „easyTools – developing a integrated risk assessment method”, „Targets and objectives for 
environmental inspections”, „Indicators for Environmental Authorities” etc.); 
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- o mai bună punere în aplicare a legislaţiei de mediu europene: Directiva privind emisiile industriale 
(pe baza cunoştinţelor dobândite prin participarea la proiectele: Supporting IED Implementation, 
Lessons learnt from accidents), Directivei cadru ape (Safeguarding water environment throughout 
Europe, Integrated water approach & Urban Water şi Water Crimes), regulamentelor privind exploatarea 
petrolului şi gazelor (Onshore oil and gas regulation and lessons learned for other subsurface activities), 
etc. 
- dezvoltarea abilităţilor de inspecţie ale comisarilor (prin participarea la inspecţiile comune 
organizate în cadrul proiectelor: Waste Management and Circular Economy, Enforcement Actions); 
- obţinerea unor informaţii reale şi în timp util cu privire la transferuri ilegale de deşeuri peste 
frontieră către sau dinspre România (pe baza schimbului on-line de informaţii între Punctele de Contact 
Naţionale stabilite în cadrul Echipei de Experţi Deşeuri şi TFS = transboundary shipment of waste); 
- evaluarea „gratuită” activităţii de inspecţie şi control a GNM în domeniul controlului poluării 
(2011), respectiv controlul biodiversităţii şi arii protejate (2014) de către echipe de experţi din statele 
membre IMPEL ce a avut ca rezultat identificarea bunelor practici de inspecţie şi control folosite de 
GNM, dar şi a oportunităţilor de dezvoltare a activităţilor sale; 
- îmbunătăţirea vizibilităţii internaţionale a GNM şi implicit a României, prin publicarea activităţilor 
desfăşurate de GNM sub egida IMPEL în buletinele de ştiri pe care reţeaua le publică periodic pe propria 
pagină de internet, precum şi organizarea la Bucureşi - în luna septermbrie 2019 – a Conferinţei privind 
Deşeurile şi Transportul penste Frontieră a Deşeurilor. 
În primele 11 luni ale anului 2019, în cadrul activităţilor desfăşurate de reţeaua IMPEL, au participat 6 
comisari, atât din cadrul Comisariatului General, cât şi de la nivelul comisariatelor judeţene. Implicarea 
reprezentanţilor GNM s-a concretizat, atât  prin pariciparea ca experţi la întâlniri ale echipelor de 
experţi, workshop-uri şi întâlniri ale echipelor de proiect, cât şi la nivel de management al proiectelor 
(co-manager al proiectului „Supporting IED Implementation”) sau al echipelor de experţi (Echipa de 
experţi „Industrie şi Aer” şi Echipa de Experţi „Protecţia Naturii”), dar şi în Comitetul de conducere al 
reţelei.  
Totodată, experienţa GNM în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea traficului ilicit de deşeuri a fost 
împărtăşită experţilor din alte state membre IMPEL în cadrul Conferinţei privind Deşeurile şi 
Transportul penste Frontieră a Deşeurilor organizată la Bucureşti, în perioada 16 – 17.09.2019. 
 În baza Memorandumului nr. 20/17097/A.I.L./19.09.2018, aprobat în şedinţa Guvernului României 
din 20 septembrie 2018, Garda Naţională de Mediu a coordonat, în numele Ministerului Mediului, vizita 
de evaluare desfășurată în cadrul celei de-a opta runde de evaluări reciproce a Consiliului Uniunii 
Europene, cu tema „Implementarea și operaționalizarea politicilor europene în materie de prevenire și 
combatere a criminalității de mediu”. 
Vizita de evaluarea propriu-zisă a avut loc în perioada 12 – 16 noiembrie 2018 şi a fost precedată de 
furnizarea informaţiilor referitoare la activităţile de prevenire şi combatere a traficului ilicit de deșeuri și 
producerea sau manipularea ilegală de materiale periculoase (materiale nucleare, radioactive, biologice 
și chimice, care pe lângă poluarea mediului, pot avea legătură cu activități criminale, inclusiv terorism) 
prin completarea unui chestionar special.  
La această misiune, au participat evaluatorii din statele membre ale Uniunii Europene (Germania, 
Olanda şi Polonia) şi observatori din cadrul Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene, alături 
de reprezentanți ai ministerelor și ai autorităților implicate în desfășurarea evaluării, respectiv: 
Ministerul Mediului, prin Garda Națională de Mediu, Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția 
Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliția Română, Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă, Ministerul Justiției, Ministerul Public, Ministerul Sănătății și Comisia 
Națională pentru Controlul Activităților Nucleare. 
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Raportul privind „A 8-a runda de evaluări reciproce în România – implementarea şi operaţionalizarea 
politicilor europene în materie de prevenire şi combatere a criminalităţii de mediu” a fost discutat şi 
adoptat în cadrul întâlnirii Grupului de Lucru pentru Asigurarea Respectării Legii (Law Enforcement 
Working Party) ce funcţionează în cadrul Consiliului Uniunii Europene din data de 22.05.2019. 
Astfel, în anul 2019, GNM a demarat procedura de implementare a recomandărilor cuprinse în acest 
raport, respectiv: 
- Recomandări pentru consolidarea prevenirii şi combaterii infracţionalităţii de mediu în România:  

1. Să se ia în considerare prioritizarea luptei împotriva criminalității ecologice (de exemplu prin 
stabilirea unei strategii naționale care să definească obiectivele principale și rolurile autorităților 
respective implicate în lupta împotriva infracţionalităţii de mediu); 

2. Dezvoltarea unor metode de colectare a datelor şi informaţiilor referitoare la infracțiunile de 
deșeuri, pentru a arăta evoluția / tendințele infracţiunilor privind deșeurile din România; 

3. România este încurajată să adopte măsuri / instrumente menite să mențină personalul specializat în 
cadrul Gărzii Naționale de Mediu pentru a lupta eficient împotriva infracțiunilor referitoare la 
deșeuri; 

4. Luarea în considerare a posibilităţii de a acorda Gărzii Naționale de Mediu competențe (limitate) 
de cercetare penală în ceea ce privește transportul ilegal de deșeuri; 

5. Să se ofere mai multe oportunități de formare profesională a celor implicați în detectarea și / sau 
combaterea infracţiunilor de mediu (poliţişti, comisari de mediu, inspectori vamali, procurori și 
judecători); 

6. Autorităţile legislative din România sunt încurajate să revizuiască nivelul sancțiunilor financiare 
aplicabile încălcării prevederilor legislative referitoare la deșeuri comise de persoanele juridice, 
astfel încât acestea să fie eficiente, proporționale și disuasive; 

7. România este încurajată să își revizuiască legislația națională privind infracţionalitatea de mediu 
pentru a evita inconsecvențele și pentru a permite practicanților să aplice mai eficient şi mai 
eficace normele privind această categorie de infracţiuni; 

8. Să se ia în considerare dezvoltarea unor modalități eficiente de colectare și de prelevare a probelor 
în cazul infracţiunilor de mediu, astfel încât acestea să fie mai susceptibile de a fi admisibile în 
instanță; 

9. Îmbunătățirea capacității României de a detecta traficul ilicit de deşeuri peste frontieră, inclusiv 
prin controlul fizic al expedierii ilegale a deșeurilor și inspecții la instalaţiile 
generatoare/destinatare ale transporturilor peste frontieră de deşeuri. 

- Recomandări pentru Statele Membre ale Uniunii Europene: 
1. Statele membre sunt încurajate să organizeze cooperarea autorităților locale / regionale într-un 

mod direct și informal pentru a-și consolida capacitatea de a lupta mai eficient împotriva 
transportului ilegal de deșeuri, așa cum este dezvoltat în România, în particular în Portul 
Constanța; 

2. Statele membre sunt încurajate să dezvolte instrumente eficiente de cooperare cu ONG-uri pentru a 
îmbunătăți gestionarea plângerilor privind mediu, cum sunt cele stabilite între autoritățile române 
și Greenpeace; 

3. Statele membre sunt încurajate să intensifice cooperarea cu țările vecine, inclusiv cu țările terțe, 
prin instituirea de puncte de contact / ofițeri de legătură în vederea schimbului de informații și a 
schimbului de bune practici pentru consolidarea luptei împotriva transportului ilegal de deșeuri, 
astfel cum a fost stabilită de România. 
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După cum se poate observa, cele mai multe din recomandările de mai sus nu se referă strict la activitatea 
GNM fapt pentru care este necesară sprijinirea instituţiei de către minister, inclusiv în ceea ce priveşte 
cooperarea cu celelalte autorităţi şi instituţii responsabile pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor 
de mediu, în special traficul ilicit de deşeuri.  
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