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De asemenea, repre
zentanții celor două in
stituții urmăresc cu mare 

atenție să elimine fenome
nul ilegal de deversare a 
apelor uzate vidanjate de 

către vidanje neautorizate 
ce acționează, potrivit in
spectorilor de mediu și jan
darmilor ilfoveni, în zone 
preponderent rezidențiale 
și care afectează, prin 
acțiunilor lor iresponsabi
le, cursurile de apă, pânza 
freatică, confortul olfactiv.

În acest sens, Garda 
de Mediu Ilfov și Jandar
meria ilfoveană efectuea
ză periodic acțiuni comu
ne pentru identificarea 
atât a persoanelor fizice, 
cât și a celor juridice, ce 
acționează ilegal în sensul 

gestionării neconforme a 
deșeurilor provenite din 
construcții și demolări sau 
menajere și asimilabile, în 
scopul identificării făptui
torilor și sancționarii aces
tora conform prevederilor 
legale în vigoare.

Inspectorii de mediu și 
jandarmii ilfoveni suprave
ghează preponderent zo
nele în care sau înregis
trat frecvent sesizări, zone 
cu risc de deversare ilega
lă a apelor uzate vidanjate 
și zone în care acționează 
vidanje clandestine. Spre 

exemplu, deversări ilega
le de către autovidanje 
clandestine au fost sem
nalate în mai multe punc
te de descărcare neauto
rizate, în ape de suprafață 
sau colțuri de pădure. Din 
fericire, însă, urmare a 
acțiunilor desfășurate în lu
na februarie 2017, au fost 
deja aplicate, de către cele 
două instituții, 12 sancțiuni 
contravenționale ce au în
sumat circa 300.000 de lei. 
Au fost sancționate atât 
persoane fizice, cât și ju
ridice  evident, pentru 

abandonarea deșeurilor, 
pentru eliminarea finală a 
acestora în locuri neper
mise, pentru desfășurarea 
activității de vidanjare fără 
autorizație de mediu.

Atenție, și în 
continuare

Garda de Mediu Il
fov și Jandarmeria Ilfov 
au anunțat că vor conti
nua acțiunile de control 
ți vor monitoriza constant 
teritoriul administrativ al 
județului.

Garda de Mediu Ilfov şi Jandarmeria 
Ilfov, în război cu cei care abandonează 
deşeuri şi deversează ilegal ape uzate
Începând cu luna februarie 2017, Garda 
de Mediu Ilfov și Jandarmeria Ilfov - 
instituții cu atribuții de supraveghere 
și control pe teritoriul administrativ al 
județului au demarat o serie de acțiuni 
comune în scopul stopării fenomenelor 
de abandonare a deșeurilor în locuri 
nepermise, în lungul căilor de comunicație, 
precum și pe alte terenuri neîmprejmuite.

Carmen ISTRATE

Școlarilor leau fost 
expunse materiale și 
exemplificări sugesti
ve. Dialogurile cu ele
vii sau petrecut în multe 
unități de învățământ ale 
județului. Prezentările co
locviale au avuat loc la Lic. 

”Ioan Petruș” (Otopeni),  
Lic. nr. 1 (Periș), Lic. te
oretice “Mihail Kogălni
ceanu” (Snagov), “Ho
ria Hulubei” (Măgurele), 
”Radu Popescu” (Popești
Leordeni), „Traian Lales
cu” (Brănești). Din listă 

au făcut parte și Lic. teh
nologice : „Dumitru Du
mitrescu” (Buftea), „Nico
lae Bălcescu” (Voluntari), 
„Doamna Chiajna (Chiaj
na), „Pamfil Șeicaru” (Cio
rogârla). Lor li sau adău
gat Lic. economic „Barbu 
A.Știrbey” (Buftea), dar și 
Șc. gimn. Nr. 1 (Balotești).    

Lecții aplicate,  
de viață

Întâlninrile și dezba
terile au avut un puter
nic conținut educativ, iar 
realismul, expresivitatea 
materialelor au țintit și la

tura emoțională a tineri
lor școlari. Planșe cu ar
gumente sugestive au in
format elevii cu privire la 
fenomenul delincvenței 
juvenile, la consecințe
le comportamentelor de
viante, dar și răspunde
rea contravențională ori 
cea penală, după caz. 
Audiența a înțeles că an
turajele antisociale pot fi 
evitate, mai înainte ca ele 
să determine consecințe 
grave. La fel și comporta
mentele violente, verbale 
sau fizice, în cadrul școli
lor dar și în afara lor. 

Riscul consumului de 

droguri e una dintre ma
rile primejdii în rândul ti
nerilor. Ele afectează grav 
sănătatea, destabilizează 
indivizi și familii.   

Deși la nivelul județu
lui Ilfov nu au fost întregis
trate probleme deosebite 
ale delincvenței în unitățile 
de învățământ, jandarmii 

ilfoveni au procedat ast
fel la abordarea proactivă 
a fenomenului, anticipând 
preîntâmpinarea unor ase
menea fapte. Iar o bună 
parte din aceste fapte an
tisociale pot fi prevenite 
printro mai bună cunoaș
tere a problematicii vieții 
copilăriei și adolescenței. 

Campanie importantă a jandarmilor ilfoveni

În perioada 13-28 februarie din acest an, ofițeri 
ai Compartimentului Prevenirea și Combaterea 
Criminalității din Inspectoratul de Jandarmi 
Județean „Lascăr Catargiu” Ilfov - împreună cu alte 
cadre ale unității - au organizat și desfășurat o 
campanie extrem de importantă de prevenire a 
delincvenței juvenile. Elevii multor localități au fost 
beneficiarii ei. Tema ?  ”Prevenirea violenței și a 
consumului de droguri, în școli”.  

Împotriva violenței și drogurilor în școli


