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Nr.          /18.03.2022 

EVALUAREA  
PLANULUI DE ACTIVITĂŢI 

AL COMISARIATULUI JUDEŢEAN OLT 

pentru perioada 1.01.2021 – 31.12.2021 

 
Potrivit prevederilor art. 10 – 14 din Normele tehnice privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţii în domeniul protecţiei mediului, aprobate de 

Ordinul MM nr. 464/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, Comisariatul Judeţean 

Olt a elaborat şi supus aprobării structurilor ierarhic superioare Planul de activităţi pentru 

perioada 1.01.2021 – 31.12.2021. 

În activitatea de inspecţie şi control desfăşurată pe parcursul anului 2021 s-a urmărit 

realizarea obiectivelor cuprinse în acest plan de activităţi, fiind realizate 747 inspecţii şi 

controale în domeniul protecţiei mediului, din care 191 inspecţii de mediu planificate şi 556 

controale de mediu neplanificate. 

Realizarea obiectivelor cuprinse în acest plan de activităţi este prezentată în cele ce 

urmează: 

Realizarea a cel puţin 546 inspecţii de mediu la nivelul judeţului Olt 

În vederea realizării acestui obiectiv, la începutul anului, celor 9 comisari din cadrul 

comisariatului le-au fost repartizate obiectivele cuprinse în Lista obiectivelor controlate la 

care au fost planificate inspecţii de mediu în anul 2021.  Repartizarea s-a făcut cu luarea în 

considerare a dispoziţiilor art. 31, alin. (6) din Normele tehnice privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului, a pregătirii 

tehnice a comisarilor, precum şi a clasei şi categoriei funcţiei ocupate. Pe parcursul anului 

2021 pandemia COVID 19 a afectat si activitatea intitutiei si anume mai multi comisari din 

cadrul GNM-CJ Olt au fost in izolare la domiciliu si in concedii medicale prelungite.  

Gradul de realizare al acestui obiectiv la 31.12.2021 este: 

-   numar inspecții planificate si neplanificate 747, reprezentand 136,8%  din totalul 

inspecțiilor  programate.  

- număr inspecţii planificate realizate (inclusiv inspectii SEVESO): , 191  

reprezentând 100% din totalul inspecţiilor programate. 

-             -    număr inspecţii neplanificate realizate: 556 , reprezentând 169 % din totalul 

inspecţiilor programate. 

Neconformităţile constatate prin aceste inspecţii şi controale au fost sancţionate prin: 

- 215 avertisment; 

- 144  amenzi contravenţionale, în valoare totală de 2676800  lei; 

- 3 propuneri de suspendare a actelor de reglementare  pentru nerespectarea 

prevederilor din actele de reglementare.  

- 4 suspedare de activitatate  (nu a detinut  act de reglementare)  

- 1 sesizare penala 
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Realizarea inspecţiilor tematice stabilite de Comisariatul General. 

Comisariatul Judeţean Olt a efectuat inspecţiile tematice solicitate prin circularele 

transmise de Comisariatul General . 

În anul 2021, în baza circularelor emise de Comisariatul General, Comisariatul 

Judeţean Olt a efectuat: 

- 142 inspecţii tematice neplanificate, din care: 127 inspecţii tematice în 

domeniul controlului poluării industriale şi respectării regimului 

substanţelor chimice periculoase şi 15 inspecţie în domeniul biodiversităţii, 

biosecurităţii şi ariilor naturale protejate  

- 156 inspectii planificate tematice, din care: 136 inspecţii tematice în 

domeniul controlului poluării industriale şi respectării regimului 

substanţelor chimice periculoase şi 20 inspecţii în domeniul biodiversităţii, 

biosecurităţii şi ariilor naturale protejate  

Implementarea prevederilor legale referitoare la valorile limită pentru dioxidul 

de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberi în suspensie şi plumb din aerul 

înconjurător (Directiva 1999/30/CE, cu modificările şi completările ulterioare). 

Pe raza teritorial-administrativă a judeţului Olt, funcţionează operatori economici din 

a căror activitate se generează emisii atmosferice. Inventarul acestor operatori economici 

cuprinde:  

> activităţi de topire-turnare metalele neferoase uşoare -27 operatori econimici 

> Majoritatea acestor activităţi se desfăşoară în zona industrială a municipiului Slatina. 

Activitatea de topire-turnare metale neferoase uşoare este generatoare de emisii 

atmosferice, indicatorii pentru care se realizează monitorizarea, conform autorizaţiilor de 

mediu, fiind: pulberi, CO2, SO2, NOx.  

> activităţi metalurgice: SC ALRO SA, SC ALTUR SA, SC TMK ARTROM SA, SC 

VIMETCO EXTRUSION SRL. 

> activitati de obtinere a asfaltului: SC Bebe Trans SRL, SC Panadria SRL, SC 

General Trust AG SRL, SC Olt Drum SA, SC Padrino SRL, SC Tdancor Romconstruct 

SRL, SC OLD NEW CONSTRUCT SRL.  

> alte activităţi generatoare de emisii atmosferice: SC ELECTROCARBON SA 

(fabricarea electrozilor siderurgici), SC PIRELLI TYRES ROMÂNIA SA (fabricarea 

anvelopelor), 

În anul 2021, la aceşti operatori economici au fost realizare atât inspecţii planificate, 

conform planului de inspecţie aprobat, cât şi inspecţii neplanificate (inopinate), care au fost 

efectuate inclusiv în afara programului de lucru (seara şi la sfârşit de săptămână).  

Pe platforma industrială Slatina, niciuna din societăţile comerciale verificate nu 

deţine aparatură pentru monitorizarea on-line a emisiilor.  Prin actele de reglementare 

emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului (autorizaţii integrate/autorizaţii 

de mediu) nu au fost stabilite masuri privind dotarea cu dispozitive de măsurare continuă a 

emisiilor avand in vedere prevederile legale existente. 

In urma celor 57 de controalelor efectuate în 2021 la operatorii economici  s-a 

constatat încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, 

în special a celor referitoare la nerespectarea obligaţiei de utilizare a echipamentelor de 

reţinere a poluanţilor la sursă, fiind sancţionati contravenţional următorii operatori 

economici   SC Agronef Gica  SRL,SC Sormar Trans SRL, SC Top Nef Reciclare SRL, SC 

Turfont Design SRL, SC MA 3R Colect SRL, SC Turcomserv SRL, SC Evo Clean Trans 

SRL, SC Adamisi SRL.  Pentru aceste neconformitati au fost aplicate 7 sanctiuni 
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contraventionale in valoare de 120000  lei in baza Legii 104/2011 si au fost stabilite masuri 

pentru remedierea deficientelor constatate.  

Conformarea cu prevederilor legale privind transportul deşeurilor peste 

frontiere (inspecţii la companii aflate în baza de date a ANPM şi la graniţă) 

Comisariatul Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat activităţi de 

inspecţie şi control la operatorii economici din judeţ care desfăşoară activităţi de colectare, 

transport, valorificare şi eliminare cu titlu profesional. 

Dintre operatorii economici inspectati doar SC Alro SA a desfasurat transport de 

deseuri transfrontalier. In urma controlului s-a constatat ca s-au respectat prevederile 

Regulamentului 1013/2006.  

In data de 25.05.2021 a fost indisponibilizata o semiremorca cu incarcatura “deseuri 

ce cauciuc si plastic” care nu corespundeau cu datele inscrise in Anexa 7 la Reg.1013/2016. 

Intreaga incadrcatura a fost returnata in tara de origine avand in vedere incalcarea 

prevederilor art.32 din OUG 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si 

incalcarea prevederilor art.98, alin.3, lit.b) din OUG 195/2005.  

Realizarea măsurilor din planurile de acţiune, implementarea BAT şi 

conformarea cu autorizaţia integrată la instalaţiile IPPC 

Au fost efectuate 17 inspecţii planificate  la cei 17 operatori economici din judeţ 

care desfăşoară activităţi/exploatează instalaţii ce intră sub incidenţa Legii  nr. 278/2013 

privind emisiile industriale, respectiv: SC SMR SA Balş (activitatea 2.2), SC ALRO SA – 

Sediu Principal Slatina (activitatea 2.5.a), SC BIOMOTOR PROD SRL Deveselu 

(activitatea 4.1.2), SC ASSANI IMP-EXP SRL Stiocăneşti (activitatea 6.6.a), SC ASSANI 

IMP-EXP SRL Ghimpeteni (activitatea 6.6.a) SC EUROSPATIAL SRL Tufeni (activitatea 

6.6.b), SC TMK ARTOM SA (activitatea 2.3.a şi 2.6), SC ALTUR SA Slatina (activitatea 

2.5.b), SC AT GRUP PRODIMPEX SRL Scorniceşti (activitatea 6.6.a), SC 

ELECTROCARBON SA Slatina (activităţile 4.2.e şi 6.8 – 2 instalaţii distincte), SC 

PREMIUM PORC NEGRENI SRL (activitatea de crestere porcine), SC FREE RANGE 

ECO SRL Leleasca (activitatea cresterea pasarilor), SC OMV PETROM SA - STAŢIE 

BIOREMEDIERE BĂRĂŞTII DE VEDE (tratarea deseurilor periculoase),  SC 

SALUBRIS SA depozit ecologic Balteni (tratarea si eliminarea deserurilor menajere), SC 

AGRODUN INTERNAŢIONAL SRL (crestere intensiva porcine)  

De asemenea, s-a constatat că  cei 17 operatori IPPC verificaţi au respectat in 

general condiţiile din  AIM şi că au implementat BAT în activităţile desfăşurate.  

   Conformarea cu legislaţia referitoare la managementul riscului la instalaţiile 

SEVESO. 

           Conform programului aprobat de comun acord de cele 3 autorităţi implicate în 

aplicarea prevederilor legii 59/2017, au fost efectuate inspecţii planificate la cele 5 

amplasamente din judeţ care intră sub incidenţa Directivei Seveso II, respectiv:  

- 3 amplasamente risc major: SC ADE GAS OIL COMPANY SRL - Punct de 

lucru Caracal, Str. 1 Decembrie 1918, SC ADE GAS OIL COMPANY SRL - 

Punct de lucru Caracal, Str. Vornicu Ureche şi SC ALRO SA – Sediu Principal 

- 2 amplasamente risc minor: SC BULROM GAS SRL Balş, SC PIRELLI 

ROMÂNIA SRL 

           Inspecţii efectuate au avut ca obiect verificarea adoptării de către titularii acestor 

amplasamente a tuturor masurilor necesare pentru a preveni accidentele majore, limitării  

consecinţelor acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, a întocmirii şi actualizării 

documentelor prevăzute de legea 59/2017, identificarea modificărilor instalaţiilor, unităţilor 

de stocare sau a proceselor ori modificări ale naturii sau cantităţii de substanţe periculoase 
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utilizate, care ar putea avea consecinţe semnificative în cazul producerii unui accident 

major şi dacă s-a informat corespunzător personalul propriu şi publicul asupra măsurilor de 

protecţie şi intervenţie în caz de accident. 

            In anul 2021 la solictarea autoritatilor competente de la nivel central (IGSU, GNM si 

ANPM) au fost realizate 3 controale suplimentare la cei trei operatori economici care se 

incadreaza in tipul de amplsamente de tip „risc major” si nu au fost constatate deficiente cu 

privire la functionarea instalatiilor in siguranta.  

In timpul acestor controlale nu s-au aplicat sanctiuni contraventionale iar pentru 

deficiente minore au fost stabilite masuri cu termene precise.  

            De asemenea, au fost efectuate  37  controale la agenţii economici care exploatează 

resurse minerale (nisip şi pietriş) pe raza judeţului Olt si in urma acestor controale au fost 

aplicate 2 sanctiuni contraventionale in valoare de 100000 lei si o sanctiune complementara 

de aducerea terenului la starea initiala.  

  In anul 2021  au fost efectuate 9  controale la operatorii economici autorizati care 

dezmembreaza VSU dar  si la operatori economici si persoane fizice neautorizate. In urma 

acestor controale au fost aplicate 3 amenzi contraventionale  in valoare de 24000 de lei 

conform prevederilor  Legii 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a 

vehiculelor scoase din uz.  

In anul 2021 au fost inspectate  toate administratiile publice locale din judetul Olt 

pentru verificarea respectarii prevedrilor legale privind gestionarea deseurilor. In urma 

acestor controale au fost stabilite masuri de salubrizare a zonelor unde s-au constatat 

depozitari necontrolate de deseuri, au fost stabilite masuri pentru incheierea de contracte de 

preluare a deseurilor menajere de la nivelul localitatilor, asiguarea colectarii selective   si au 

fost aplicate  44 avertismente si 82 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 1170500 

lei. Au fost realizate verificari la toti opreratorii care colecteaza deseuri menajere din 

judetul Olt (pentru orase).  

In anul 2021 Asocietatia Intercomunitara Olt (ADI-Olt) Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara Olt Eco (pentru toate UAT-urile din judetul Olt) a încheiat cu SC Sabubris 

SA  contractul de colectare si trasport a deseurilor in judetul Olt cu nr.2640/06.12.2021.    

La data prezentului raport este in defasurare implementarea acestui proiect prin 

distribuirea catre toate  UAT-urile din judet de pubele pentru colectarea deseurilor. Aceste 

pubele vor fi distribuite fiecarei gospodarii din judetul Olt avand in vedere ca sistemul de 

ridicare a deseurilor este “din poarta in poarta”.  

De specificat ca  cele 5 statii de transfer din judetul Olt sunt operate de SC Salubris 

SA si sunt autorizate din punct de vedere al protectiei mediului.   

Garda Nationala de Mediu- Comisariatul Judetean Olt multumeste tuturor 

institutiilor cu care a colaborat in cadrul inspectiilor realizate si in special IPJ Olt, ISU 

Olt, IJJ Olt, APM Olt, SGA Olt, DSP Olt.  
COMISAR SEF, 

NEACSA GHEORGHE 
Nume şi Prenume Funcţia Data Semnătura 
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