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În cursul acestui an până la data de 27.09.2021, Comisariatul Judeţean Bihor al Gărzii 
Naţionale de Mediu a efectuat un număr total de 807 inspecţii, dintre care 83 inspecţii planificate, 16 
controale planificate SEVESO (privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 
implicate subtanţe chimice periculoase) şi 708 inspecţii neplanificate. În cadrul inspecţiilor 
neplanificate, au fost înregistrate: 

- 257 controale de verificare a modului de respectare a conditiilor impuse în actele de 
reglementare 

- 201 controale efectuate în urma sesizărilor 
- 119 controale cu alte autorităţi, în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la 

nivel judeţean 
- 60 controale în urma autosesizării, 
- 48 controale dispuse de Comisariatul General  al Gărzii Naţionale de Mediu  
- 9 controale pentru identificarea de obiective noi  
- 7 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior, 
- 6 controale pentru emiterea, prelungirea sau revizuirea actelor 
- 1 inspecţie pentru ivestigarea unot accidente/incidente de mediu. 

 
Principalele neconformităţi constate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au 

fost:  
- lipsa solicitării/obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului; 
- nerealizarea în totalitate şi la termen a măsurilor stabilite în timpul controalelor anterioare; 
-  neîntocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor; 
-  nerespectarea prevederilor Legii 211/2011 privind reginul deşeurilor; 
- nedeţinerea formularelor de transport pentru deșeuri conform Hotărârii 1061/2008 şi a 

Regulamentului 1013/2006 
-  eliminarea necorespunzătoare a deşeurilor şi/sau incendierea acestora şi a vegetaţiei 

spontane; 
- nespectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu şi a aprobării de 

dezvoltare; 
-   nerespectarea cerinţelor minime necesar a fi îndeplinite de către unităţile de colectare şi de 

cele de tratare a vehiculelor scoase din uz 
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-   deversarea în apele de suprafaţă sau subterane ape uzate, fecaloid menajere; 
-   degradarea mediului prin depozitări/abandonări necontrolate de deşeuri. 
 
Ca urmare a acestor controale, au fost stabilite 959 măsuri în vederea conformării cu legislaţia 

de mediu sau în vederea prevenirii incidentelor de mediu. 
 
Totodată, în urma acestor controale, au fost aplicate 159 amenzi contravenţionale, în 

valoare totală de 2 946 000 lei. Cea mai mare sancţiune aplicată de comisarii GNM – CJ Bihor a fost 
în valoare de 160 000 lei, aplicată unei societăți comerciale care a exploatat piatră de construcții fără 
acte de reglementare eliberate de Agenția pentru Protecția Mediului Bihor.  

În perioada menționată au fost înaintate 6 sesizări organelor de cercetare penală.  
 
Inspecţiile realizate au avut ca prioritate verificarea respectării prevederilor legale în domeniul 

protecţiei mediului, a condiţiilor impuse în actele de reglementare, a măsurilor impuse cu ocazia 
controalelor anterioare, dar şi verificarea reclamaţiilor. 

O pondere importantă în activitatea de control în cursul anului 2021 a avut-o rezolvarea 
reclamaţiilor/sesizărilor. Astfel au fost înregistrate 367 sesizări, care au vizat deversări de ape uzate, 
depozitări necontrolate de deşeuri, aspecte privind calitatea aerului si disconfortul olfactiv. 

Garda de Mediu Bihor a întreprins deasemenea controale în sprijinul beneficiarilor fondurilor 
PNDR - FONDURI EUROPENE, verificând un număr de 242 de proiecte/amplasamente fiind 
întocmite 242 note de constatare, necesare solicitanților/beneficiarilor pentru obținerea finanțării în 
vederea implementării proiectelor. 

 
În cursul anului 2021 ca urmare a verificărilor efectuate cu ajutorul camerelor de supraveghere 

montate pe raza judeţului Bihor au fost surpinse 22 persoane fizice depozitând neconform, în locuri 
nepermise deşeuri de mase plastice, deşeuri menajere,etc, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale în 
valoare totală de 111 000 lei. 

 
Ca urmare a acţiunilor derulate în baza Protocolului de Colaborare “Bihor Curat” încheiat 

între Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Consiliul Judeţean Bihor, Garda de Mediu Bihor şi 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor, au fost confiscate un număr de 3 vehicule şi au fost 
aplicate persoanelor fizice amenzi contravenţionale în valoare de 60 000 lei. 

Tot în baza acestui protocol au fost efectuate verificări şi au fost identificate 27 persoane fizice 
şi persoane juridice depozitând ilegal, neconform deşeuri, în locuri nepersmise sau eliminând 
prin incendiere deşeurile, fiind aplicate 33 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 604 
000 lei. 

În total în baza Protocolului de Colaborare “Bihor Curat” au fost efectuate verificări la 52 
persoane fizice şi juridice, fiind aplicate 57 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 775 
000 lei. 

 
Conform Ordinul Prefectului nr. 304/12.07.2021 au fost efectuate verificări la 64 societăţi 

comerciale autorizate pentru colectarea, depozitarea şi/sau prelucrarea deşeurilor, fiind contatate 
neconfomrităţi la 7 societăţii, pentru care au fost aplicate 8 sancţiuni contravenţionale în valoare 
totală de 247 500 lei şi au fost întocmite 3 Plângeri Penale. Din aceste societăţi 11 nu mai 
desfăşoară activitate de colectare deşeuri şi 7 societăţi efectuează importuri de deşeuri pe teritorioul 
României. 

 
În cursul acestui an, comisarii Gărzii de Mediu Bihor împreună cu specialişti din cadrul Poliţiei 

de Frontieră Bihor, au efectuat verificări pentru 546 transporturi pe sensul de intrare din ţară. 



Conform verificărilor efectuate au fost identificate un număr de 26 transporturi care nu corespund 
normelor legale în vigoare şi nu respectă prevederile Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deşeuri, pentru care nu s-a 
permis intrarea pe teritoriul României sau ieşirea de pe teritoriul României. Pentru 520 transporturi 
de deşeuri sau mărfuri s-a permis intrarea pe teritoriul României, deoarece acestea respectau 
prevederile Regulamentului (CE) Nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
transferurile de deșeuri, sau nu sunt încadrate ca deşeuri ci mărfuri.  

În cursul lunilor iulie – august au intrat pe teritoriul României 1577 to mărfuri, din care 
979,816 to reprezentând deşeuri, introduse în vederea reciclării/valorificării; restul fiind diverse 
bunuri (haine second hand, ajutoare umanitare, materii prime, echipamente electrice second hand). 
 

Precizăm că în perioada 01.01 – 27.09.2021 au fost înregistrare 2 accidente sau incidente care 
puteau duce la afectarea gravă a factorilor de mediu (apă, aer, sol);  

în localitatea Salonta la o societate de colectarea deşeuirilor de mase plastice, a survenit un 
incendiu de proporţii iar în localitatea Băile Felix o poluare cu produs petrolier a cursului de apă Valea 
Hidișel .  

 
 
 
Cu stimă, 
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