
Informare privind modul de desfasurare a actiunilor 
de prevenirea, reducerea si eliminarea impactului 

negativ asupra mediului, asupra starii de sanatate a 
populatiei, generat de practicarea inadecvata a 

activitatilor de picnic      
 

 
 
 
 



CONTROL DISPUS DE  
CG AL GNM 

 Controlul a fost dispus prin adresa nr. 
2685/GM/23.04.2019, inregistrata la 
GNM-CJ Buzau sub nr.830/23.04.2019; 



CONTROL DISPUS DE  
CG AL GNM 

 Pentru a asigura o eficienta maxima a actiunilor comisarilor GNM, in 
perioada sarbatorilor pascale si acelor prilejuite de Ziua Muncii-1 Mai, 
CG al GNM a dispus urmatoarele : 

 
- Instiintarea administratorilor zonelor special amenajate si a celor 

indicate pentru activitatile de picnic, in vederea respectarii obligatiilor 
ce le revin acestora, in conformitate cu art.5 din Legea 54/2012 privind 
desfăşurarea activităţilor de picnic ; 
 

- Instiintarea UAT-urilor privind asigurarea supravegherii zonelor special 
amenajate si acelor indicate pentru activitatile de picnic, cat si a celor 
unde traditional publicul obisnuieste, ocazional, sa petreaca timpul 
liber, in vederea respectarii obligatiilor persoanelor  fizice, in 
conformitate cu Legea nr. 54/2012; 
 

- Verificarea ulterioara, de catre comisarii GNM, a starii de salubritate a 
amplasamentelor unde s-au desfasurat activitati specifice picnicului 
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 S-a verificat respectarea prevederilor: 

 
  -Legii nr.54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic 
 
Art. 5 “Administratorul zonelor special amenajate pentru activităţile 

de picnic şi al zonelor indicate pentru activităţile de picnic are 
următoarele obligaţii: 

 
a) să asigure amenajarea zonei în care se desfăşoară activităţile 

de picnic… 
 
a) să amenajeze zona în care se desfăşoară activitatea de picnic 

prin intervenţii minime asupra mediului natural, fără efectuarea 
de defrişări, modificări ale malurilor sau albiilor apelor ori 
betonări sau asfaltări ale solului; 
 

 



a) să delimiteze zonele special amenajate pentru activităţile de 
picnic şi zonele indicate pentru activităţile de picnic prin 
marcarea corespunzătoare în vederea desfăşurării activităţii 
de picnic, indicând orarul de funcţionare; 

b) să amenajeze locuri speciale pentru aprinderea focului; 
c) să asigure dotarea zonelor special amenajate pentru 

activităţile de picnic şi a zonelor indicate pentru activităţile de 
picnic cu containere destinate colectării selective a deşeurilor, 
inscripţionate corespunzător, precum şi cu toalete ecologice; 

d) … 
e) să asigure serviciul de salubritate în vederea ridicării 

deşeurilor colectate selectiv; 
f) … 
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Art.7 “Persoanele fizice care desfăşoară activitatea de 

picnic au următoarele obligaţii: 
 
a) să nu distrugă, modifice ori să degradeze panourile 

informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, 
împrejmuirile sau orice alte amenajări  

 
b) să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate;  
să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele 

inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, în 
conformitate cu regulile privind colectarea selectivă; 
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 c) să aprindă focul doar în locurile special amenajate 

şi să îl supravegheze în permanenţă; 
 … 
 d) să lase locul în care au desfăşurat activitatea de 

picnic curat şi nealterat; 
 … 
 să nu desfăşoare activităţi de picnic în afara zonelor 

special amenajate pentru activităţile de picnic şi/sau 
a zonelor indicate pentru activităţile de picnic. 
 
 
 



 Art.8, Sanctiuni   
 nerespectarea prevederilor art. 5, cu 

amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei; 
 nerespectarea prevederilor art. 7, cu 

amendă de la 100 lei la 5.000 lei;  
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GNM-CJ Buzau a transmis adrese pentru 
aplicarea si monitorizarea respectarii Legii 
54/2012 catre : 

   UAT Buzau, 
   UAT Rm. Sarat, 
   UAT Tisau, 
   UAT Costesti, 
   UAT Siriu 
   UAT BERCA 
   SC La Toporas SRL 
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In data de 02.05.2019 comisarii GNM-CJ Buzau au 
efectuat controale la UAT-urile si agentul economic 
mentionati mai sus, in vederea verificarii starii de 
salubritate a zonelor unde s-au desfasurat activitati 
de picnic. 
Pe parcursul traseului nu s-au constatat depozite 
ilegale de deseuri, zonele fiind salubrizate in 
proportie de 90% de UAT-uri si de agentul 
economic care detine teren in arenda in zona de 
picnic. 
Pentru depozitarea deseurilor pe suprafata 
arendata, au fost amplasate un numar de 50 de 
containere metalice si cosuri. 
Tot pe aceasta suprafata de teren (arendata) sunt 
amplasate un numar de 6 toalete ecologice. 
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