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Astfel, potrivit 
reprezentanților GNM-
CJI, verificarea respectă-
rii legislației specifice de 
către agenții economici 
și persoane fizice, la ni-
velul județului Ilfov, es-
te constantă și a fost ma-
terializată prin acțiuni de 
inspecție și control. Ast-
fel, în 2018 și în prime-
le 4 luni ale anului 2019, 
Comisariatul Județean Il-
fov a efectuat 887 in-
specții (2018), respectiv 
368 inspecții (ian. - apri-
lie 2019) planificate și ne-
planificate. În urma aces-
tora au fost aplicate: în 
2018 - 68 amenzi con-
travenționale, în valoa-
re totală de 1.171.500 lei 
și 6 avertismente; iar în 
primele 4 luni ale anului 
2019 - 14 amenzi contra-
venționale, în valoare to-
tală de 343.000 lei.

Atât anul trecut, cât 
și în 2019, controalele au 
fost făcute în colaborare 

cu Inspectoratul General 
de Poliție, Inspectoratul 
de Poliție al Județului Il-
fov - Serviciul Investigare 
Fraude, Serviciul Ordine 
Publică și Serviciul Arme, 
Explozibili și Substanțe 
Periculoase, Inspectora-
tul Județean de Jandarmi 
Ilfov, ISU București - Il-
fov, Direcția de Sănăta-
te Publică Ilfov, Inspec-
toratul Teritorial de Mun-
că Ilfov, Agenția pentru 
Protecția Mediului Ilfov, 
Apele Române - Sistemul 
de Gospodărire a Apelor 
Ilfov - București și/sau 
Administrația Fondului 
pentru Mediu.

Au fost vizați ope-
ratorii economici ce 
desfășoară activități co-
merciale sau de producție 
cu impact asupra mediu-
lui, fiind verificate legali-
tatea importului și expor-
tului de deșeuri, gestio-
narea deșeurilor de orice 
natură, evacuarea emisii-

lor, deșeurilor sau apelor 
uzate de orice natură în 
mediu, introducerea pe 
piață și gestionarea am-
balajelor, impactul asupra 
mediului al activităților 
economice. De aseme-
nea, s-a avut în vede-
re starea de salubritate a 
cursurilor de apă, a malu-
rilor și zonele limitrofe lu-
crărilor hidrotehnice.

O luptă continuă
Comisarul șef Emil 

Grigore a făcut o serie 
de precizări în legătură 
cu ”războiul” dus perma-
nent de GNM-CJI și Jan-
darmeria ilfoveană îm-
potriva abandonării de 
deșeuri și împotriva des-
cărcărilor ilegale de ape 
uzate vidanjate. ”Cele 
două instituții au demarat 
o serie de acțiuni comu-
ne în scopul stopării feno-
menelor de abandonare 
a deșeurilor în locuri ne-
permise, în lungul căilor 
de comunicație, precum 
și pe alte terenuri neîm-
prejmuite. De asemenea, 
se urmărește, în continu-
are, eliminarea fenome-
nului ilegal de descărca-

re a apelor uzate vidan-
jate de către vidanje ne-
autorizate ce acționează 
în zone preponderent 
rezidențiale și care afec-
tează cursurile de apă, 
pânza freatică, confortul 
olfactiv”, a explicat Emil 
Grigore.

Urmare a aces-
tor acțiuni de control, 
desfășurate în perioada 
2018 - 2019, au fost apli-
cate de către cele două 
instituții circa 17 sancțiuni 
contravenționale ca-
re au însumat aproxima-
tiv 564.000 lei (în 2018), 
respectiv 4 sancțiuni 
contravenționale care au 
însumat în jur de 75.000 
lei (în primele 4 luni ale 
anului 2019). Sancțiunile 
au fost aplicate atât per-
soanelor fizice, cât și fir-
melor.

Cum mai stăm 
cu depozitele de 
deșeuri?

Depozitul Glina nu 
mai desfășoară activități 
de depozitare/sorta-
re deșeuri în Popești-
Leordeni din 14.02.2019

În legătură cu de-

pozitul de deșeuri Glina, 
administrat de SC Eco-
Rec SA, comisarii de me-
diu au explicat că a fost 
conceput să primeas-
că zilnic circa 1.000 tone 
deșeuri (volum final auto-
rizat de circa 26.400.000 
mc deșeuri compactate). 
Amplasamentul deținut 
de societate a avut 
funcțiunea de depozit de 
deșeuri încă din 1970, iar 
acum suprafața de 94,5 
ha, din cele 119 ha, fi-
gurează în Planul Urba-
nistic General al orașului 
Popești-Leordeni ca fi-
ind depozit de deșeuri. 
Amplasamentul ocu-
pă, așadar, o suprafață 
de 119 ha, din care 110 
ha reprezintă suprafața 
totală de depozitare, 
împărțită în suprafața de-
pozitului vechi: 37 ha, 
depozit închis în 2001; 
suprafața depozitului 
ecologic - 73 ha, din ca-
re suprafața celulei eco-
logice capsulată nr. 1 - 
2,3 ha, închisă, de ase-
menea, suprafața celulei 
ecologice capsulate nr. 2 
- 18 ha - aflată în exploa-
tare până pe 14.02.2019 
și suprafața neamenajată 

de 52,7 ha. Pentru celula 
1, unde este realizat pro-
iectul de închidere, eta-
pa fizică din teren arată 
că s-a depus strat de pă-
mânt de 2 m, în vederea 
tasării, și s-a nivelat, ur-
mând să se adauge stra-
turile de materiale sinte-
tice, în vederea finaliză-
rii proiectului de închide-
re. Pentru celula 2, pro-
iectul de închidere este în 
curs de realizare; închi-
derea se va realiza în eta-
pe, pe secțiuni, în funcție 
de anul sistării depozită-
rii. În teren, pe ”celula 
2”, s-a realizat o acope-
rire temporară, în vede-
rea tasării, pe secțiunile 
1 - 6. Levigatul este co-
lectat centralizat prin-
tr-un sistem de 11 con-
ducte de drenaj, conduc-
te care se unesc într-un 
bazin subteran, racordat 
la 6 bazine de colectare 
cu o capacitate totală de 
4.000 mc. Levigatul es-
te adus aici prin pompa-
re și are loc o decantare 
primară, după care este 
pompat într-un rezervor 
de stocare suprateran, de 
unde, gravitațional, levi-
gatul ajunge într-un re-
zervor suprateran bicom-
partimentat. De aici este 
pompat în stația de epu-
rare. După epurare, apele 
uzate menajere sunt eva-
cuate în rețeaua de cana-
lizare aparținând Apa No-
va București. Societatea 
monitorizează lunar cali-
tatea apelor uzate dever-
sate în rețeaua Apa No-
va și, potrivit informări-
lor, nu se înregistrează 
depășiri ale valorilor limi-
tă admise.

Sistemul de colecta-
re biogaz este format, la 
rândul său, din 167 puțuri 
de captare, dintre ca-
re 46 sunt active perma-

Aproape 5 luni de la sistarea activității de depozitare și sortare deșeuri, la depozitul de la Popești-Leordeni

Monitorizare constantă
 Lupta permanentă a comisarilor de mediu și a deconcentratelor ilfovene împotriva abandonării 

În cadrul reuniuniii Colegiului Prefectural 
Ilfov, reprezentanții Gărzii Naționale de 
Mediu - Comisariatul Județului Ilfov (GNM-
CJI) au prezentat raportul privind stadiul 
de realizare a măsurilor prioritare de 
guvernanță privind gestionarea deșeurilor 
în județul Ilfov și au discutat și despre 
situația depozitelor de deșeuri menajere 
și asimilabile situate pe teritoriul județului 
(EcoRec și EcoSud).

Carmen Istrate

nent. Acestea sunt mon-
tate pe suprafața celule-
lor 1 și 2. 121 de puțuri 
de captare biogaz, mon-
tate pe celula 1, care es-
te închisă din 2001, au ră-
mas conectate în sistem, 
iar calitatea și cantitatea 
gazului de depozit extras 
prin acestea sunt redu-
se, ceea ce a determinat 
izolarea lor față de siste-
mul principal de capta-
re. Apoi, inițial, în incinta 
depozitului a funcționat o 
stație de sortare cu capa-
citatea de 18t/h, care a 
deținut act de reglemen-
tare din punct de vede-
re al protecției mediului, 
stație de sortare care ul-
terior și-a mărit capacita-
te la 70t/h, în urma reteh-
nologizării. Noua stație de 
sortare deține acord de 
mediu, emis de APM Ilfov.

SC EcoRec SA 
deținea Acordul de Me-
diu 1981/18.12.2002, 
emis de Inspectoratul 
de Protecție a Mediu-
lui Județul Ilfov, pentru 
“Ecologizarea și extin-
derea ecologică a ram-
pei de gunoi Ochiul Bou-
lui”, valabil pe toată du-
rata punerii în aplicare 
a proiectului, precum și 
autorizația de construire 
nr. 434/29.11.2014, emi-
să de Primăria orașului 
Popești-Leordeni pentru 
lucrări de construire a ce-
lulei 2 din cadrul depozi-
tului de deșeuri Glina.

În 2017, comi-
sari de mediu din Il-
fov au aplicat sancțiune 
contravențională pentru 
lipsa actului de reglemen-
tare din punct de vede-
re al protecției mediului, 
precum și măsura com-
plementară de suspen-
dare a activității, conform 
Legii 278/2013 art. 4, alin. 
1, măsură contestată de 
reprezentanții societății 
în instanță. A urmat Ho-
tărârea Tribunalului Ilfov 
nr. 650/2019/14.02.2019, 
prin care s-a decis sus-
pendarea activității de-
pozitului ecologic Glina, 
iar de la acea dată nu 
se mai desfășoară acolo 
activități de depozitare/
sortare.

În prezent, Eco-
Rec SA deține o solicita-
re cu privire la depune-
rea documentației în ve-
derea obținerii unei noi 
autorizații integrate de 
mediu, înregistrată la 
Agenția pentru Protecția 
Mediului Ilfov, Autorizația 
Integrată de Mediu 
deținută anterior nemai-
având valabilitate.

Depozitul de 
la Vidra se 
conformează

În cazul depozitu-
lui ecologic Vidra, o in-
vestiție privată a SC Eco 
Sud SA realizată în anul 
2000, vorbim de o supra-
față de 42 ha, care cu-
prinde aria de depozitare 
de circa 38,6 ha, împărți-
tă în 8 compartimente/ce-
lule și aria de servicii, de 
circa 3 ha. Compartimen-
tele de depozitare prezin-
tă o suprafață utilă medie 
orizontală în jur de 4,2 
ha fiecare, fiind delimita-
te la exterior prin diguri 
perimetrale. Depozitul 
a fost autorizat în 2007, 
iar Autorizația Integrată 
de Mediu a fost revizuită 
în 03.08.2016, emisă de 
APM Ilfov și valabilă pâ-
nă pe 15.10.2017. Depo-
zitul ecologic Vidra obține 
apoi, în 2018, Autoriza-
ția Integrată de Mediu nr. 
25/11.12.2018, elibera-
tă de Agenția Regională 
pentru Protecția Mediului.

Precizăm aici că, în 
cursul verificărilor anteri-
oare efectuate la depozi-
tul EcoSud S.A., din anali-
za documentelor prezen-
tate comisarilor de me-
diu, în special a Studiu-
lui de impact realizat de 
ICIM București pentru 
obiectivul “Depozit eco-
logic de deșeuri munici-
pale și asimilabile pen-
tru municipiul București 
în anul 2000”, întocmit 
înaintea începerii execuți-
ei depozitului de deșeuri, 
studiu care a stat la ba-
za documentației de avi-
zare inițială a proiectului, 
la capitolul “Resurse apă” 
este precizat, pe baza bu-
letinelor de analiză care 
au stat la baza întocmi-
rii acestuia că, pentru in-
dicatorii amoniu, azotiți și 
duritate concentrațiile to-
tale depășesc limitele ad-

mise pentru ”apă pota-
bilă”. De asemenea, ”din 
analizele efectuate rezul-
tă că substanțele organi-
ce oxidabile prezintă con-
centrații ridicate, valori-
le CCO-Mn fiind cuprinse 
între 53 - 91mg/dm3 (va-
lorile admise fiind de 10, 
excepțional 12)”, se mai 
arată în studiu. Concluzia 
acestuia este că apa din 
acviferul freatic în ampla-
samentul depozitului pre-
zintă o poluare organi-
că avansată, concretiza-
tă atât prin conținutul ri-
dicat de substanțe orga-
nice, cât și prin valorile 
 mari ale indicatorilor bac-
teriologici.

Pentru apa 
potabilă se 
recomandă 
acviferul de 
adâncime situat la 
adâncimi mai mari 
de 30 - 35 m!

În 2007, în ur-
ma controalelor efectu-
ate asupra depozitului 
de deșeuri Vidra, a fost 
elaborat un “Studiu pri-
vind influența depozitu-
lui de deșeuri Vidra asu-
pra apelor subterane 
din zonă” de către Uni-
vesitatea Ecologică din 
București, SC RM Conect 
SRL și SC Trident Mana-
gement SRL, studiu care, 
ca urmare a depășirilor 
indicatorilor analizați față 
de limitele legale, preci-
zează: “Datorită acestor 
depășiri, precum și a po-
luării microbiologice ac-
centuate (...), apa subte-
rană provenită din acvife-
rul freatic nu poate fi uti-
lizată direct ca sursă de 
apă potabilă. (…) Ana-
liza distribuției spațiale 
a parametrilor scoate în 
evidența impactul redus 
asupra acviferului freatic 
al depozitului de deșeuri 

Vidra. (...) După cum a 
fost evidențiat și în cadrul 
studiului realizat în 1999, 
poluarea bacteriologică 
accentuată a acviferu-
lui freatic este anterioa-
ră construcției depozitu-
lui de deșeuri Vidra, pro-
babil provine din nord, 
din zona Jilava. Adău-
gând la acest fapt lip-
sa unor corelații eviden-
te ale distribuției spațiale 
a contaminării bacteriolo-
gice cu poziția depozitu-
lui Vidra, putem spune că 
funcționarea acestuia nu 
este responsabilă de po-
luarea microbiologică, ce 
pare a avea caracter di-
fuz, din surse menajere 
specifice activității rura-
le (sunt posibile influențe 
ale activității de legu-
micultură, latrine, lipsă 
întreținere salubră a fân-
tânilor și puțurilor)”.

Față de cele de 
mai sus, GNM-CJI a 
atenționat administrația 
publică locală privind cali-
tatea defectuoasă a pân-
zei freatice în perimetrul 
limitrof depozitului de 
deșeuri Vidra, cu indicația 
de a lua măsuri în regim 
de urgență în ceea ce 

privește stadiul extinde-
rii/funcționării rețelei de 
apă potabilă pe raza co-
munei Vidra.

La data controlu-
lui efectuat în perioa-
da 20-21.12.2018, S.C. 
EcoSud SA a pus la 
dispoziția echipei de con-
trol Autorizația Integrată 
de Mediu 25/11.12.2018 
emisă de Agenția pen-
tru Protecția Mediu-
lui Ilfov, valabilă pe toa-
tă perioada funcționării, 
cu condiția obținerii vi-
zei anuale, emisă în baza 
OUG 152/2005, pct 5.4 - 
depozite de deșeuri care 
primesc mai mult de 10 t 
deșeuri/zi sau având ca-
pacitatea totală mai ma-
re de 25.000 t deșeuri, cu 
excepția depozitelor de 
deșeuri inerte.

În 2018, asupra 
obiectivului au fost efec-
tuate 5 controale, soldate 
cu impunerea de măsuri, 
precum și cu aplicarea a 
5 sancțiuni în cuantum de 
200.000 lei, pentru fap-
te precum nerespecta-
rea măsurilor impuse prin 
controalele anterioare, 
respectiv întreținerea sis-
temului de colectare levi-

gat, asigurarea suprafeței 
minime de depozitare, 
neanunțarea în termen 
a incidentelor de mediu. 
În 2019, în perioada 02-
08 aprilie 2019, comisa-
rii de mediu ilfoveni au 
fost în control planificat 
la obiectiv, fiind efectua-
te verificări specifice, in-
clusiv respectarea fluxu-
lui deșeurilor în incinta 
depozitului, în conformi-
tate cu planul de operare 
al depozitului stabilit prin 
autorizația integrată de 
mediu, precum și respec-
tarea suprafeței active de 
depozitare a deșeurilor 
în celula activă, aceas-
ta fiind de cca. 2.300-
2.500 mp. S-a consta-
tat că în interiorul celulei 
active nu sunt acumulări 
de cantități de ape plu-
viale amestecate cu le-
vigat, iar cele 3 instalații 
de colectare și pompare 
levigat sunt funcționale. 
Iar stațiile de epurare 
funcționau la capacitate 
maximă. De asemenea, 
sistemul de ardere con-
trolată a biogazului com-
pus din două facle, una în 
funcțiune, una de rezer-
vă, a fost găsit în regulă.

a mediului ilfovean
  gunoiului în locuri neamenajate și împotriva deversărilor ilegale de ape uzate dă roade  

În centru, Emil Grigore, 
comisar șef GNM-CJI
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