ADMINISTRAŢIA
PODIŞULUI NORD DOBROGEAN

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

Perioada de raportare – 11.03.2016 - 31.12.2016

Blvd. Magheru nr. 31, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010325
Telefon secretariat: 021-367 24 99
Fax secretariat: 021-367 25 58
e-mail: contact@apnd.ro
www.apnd.ro

CAPITOLUL 1
1. Date de identificare a administratorului şi ariei naturale
protejate: denumirea ariei naturale protejate, contractul de
administrare nr. /data, perioada de raportare
1.1. Date privind administratorul/contractul de administrare:
Administrator:
Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA și Societatea ”Progresul Silvic”,
conform contractului de administrare nr. 1882/CPP/11.03.2016.
Structura de administrare cu personalitate juridică proprie:
Asociația ”Administrația Podișului Nord Dobrogean” (APND)– constituită de
Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA, Societatea ”Progresul Silvic”, nr.
înregistrare le Judecătorie 23556/299/07.06.2016, CIF: 36482644 atribuit la
01.09.2016
Sediu: Bld. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 31, et. 7+subsol
Structura de personal a APND este următoarea:
a) Director: Marius GROZA;
b) 2 responsabili cu managementul conservării: Iuliana CĂLIMAN, Gheorghe
VÎLCU;
c) 1 responsabil dezvoltare durabilă şi comunicare: Atena Adriana GROZA;
d) 1 specialist IT, GIS şi baze de date: Călin CENGHER;
e) 1 consilier juridic: Florentin Marius STĂNESCU;
f) 1 expert contabil: Irina POPA;
g) 1 şef rangeri: Ion VÎLCU;
h) 10 rangeri: Teodora Başchir, Iulian Cornea, Ion Enciu, Silviu Gherasim, Ionel
Neacşu, Ion Neacşu, Jan Rusu, Dan Teodoreanu, Ion Tomoşoiu şi Stelică Vîlcu.
Consiliul Științific al Administrației Podișului Nord Dobrogean
(CSAPND): avizat de CMN/AR nr. 4199/CJ/10.11.2016, cu următoarea
componență:
1. Dr. Teodor MARUŞCA – inginer agronom, specialist în habitate de pajişti
şi tufărişuri;
2. Dr. Iovu BIRIŞ – inginer silvic, specialist în habitate forestiere;
3. Dr. Iuliana Florentina GHEORGHE – biolog, specialist în botanică;
4. Dr. Dumitru MURARIU – biolog, specialist în zoologie;
5. Dr. Mariana DRUGĂ – biolog, specialist în ornitologie;
6. Dr. Dan COGĂLNICEANU – biolog, specialist în herpetologie;
7. Dr. Cerasella CRĂCIUN – arhitect, specialist în peisaj şi urbanism;
8. Dr. Marcel MĂRUNŢIU – inginer geolog, specialist în geologie;
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9. Biolog/responsabil cu managementul conservării biodiversităţii în cadrul
Administraţiei;
10. Directorul Administraţiei.
Consiliul consultativ (CCAPND): componența și regulamentul de organizare
și funcționare au fost stabilite și supuse dezbaterii publice în decembrie 2016.
Nu au fost primite niciun fel de observații și a fost transmis spre aprobare la
Ministerul Mediului în 28.02.2017.
1.2. Ariile naturale protejate aflate în administrare:
ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean (fără partea care se suprapune cu
ROSPA0073 şi partea care nu se suprapune situată la nord de ROSPA0091)
împreună cu ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea,
ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Măcin (partea care se suprapune cu
ROSCI0201) şi rezervaţiile naturale IV.49 Pădurea Babadag - Codru, IV.51
Muchiile Cernei – Iaila, IV.52 Beidaud, IV.53 Valea Mahomencea, IV.54 Dealul
Ghiunghiurmez, IV.57 Muntele Consul, IV.58 Dealul Sarica, IV.61 Carasan –
Teke, IV.62 Valea Ostrovului, IV.63 Uspenia, IV.64 Edirlen, IV.65 Casimcea,
IV.66 Colțanii Mari, IV.67 Peceneaga, IV.68 Măgurele, IV.69 Războieni, IV.71
Dealul Mândreşti, IV.72 Mânăstirea Cocoş, 2.765 Dealul Bujorului, 2.768 Vârful
Secarul, 2.769 Korum Tarla şi 2.772 Pădurea Niculiţel.
1.3.

Perioada de raportare: 11.03.2016 – 31.12.2016

2. Enumerarea obiectivelor de conservare
Obiectivele de desemnare ale ariilor naturale protejate preluate în administrare
este prezentată în detaliu în Anexa nr. 1 la prezentul raport.
3. Presiuni antropice şi naturale
Nu au fost identificate presiuni/amenințări al căror impact să nu poată fi
eliminat/diminuat prin procedurile de reglementare, cu excepția activităților de
vânătoare. La preluarea administrării cotele de vânătoare erau deja aprobate,
iar la avizarea activității de vânătoare, urmare a evaluării impactului, am
constatat că în multe cazuri deoarece cotele de vânătoare pentru sezonul
2016/2017 au fost semnificativ și nejustificat crescute față de sezoanele
anterioare – 2015/2016 și 2014/2015, în special pentru Alauda arvensis (ciocârlie
de câmp), Coturnix coturnix (prepeliţă) și speciile ce aparțin Ordinului
Anseriformes, realizarea cotelor stabilite putea avea impact semnificativ asupra
obiectivelor de conservare din ariile naturale protejate pe care le administrăm.
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Astfel că la avizarea activității de vânătoare am solicitat gestionarilor fondurilor
de vânătoare să nu depășească cotele justificate de noi, obligație agreată și de
APM Tulcea. Cu toate acestea, urmare a adreselor nr. 29056/ES/02.08.2016 și
nr. 29055/ES/02.08.2016 transmise către gestionari de Departamentul Păduri
am fost înștiințați că ”realizarea cotelor de recoltă aprobate este obligatorie fără
alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare”. Urmare a acestor adrese
gestionarii fondurilor de vânătoare nu s-au mai conformat niciunei condiții
impuse prin aviz, cea mai gravă fiind lipsa informării administrației cu privire
la desfășurarea activităților de vânătoare, astfel punând în pericol viața
persoanelor responsabile cu activitățile de monitorizare și control, dar și a
potențialilor turiști și vizitatori.
Această situație a fost semnalată Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
prin adresa nr. 35/APND/18.08.2016 la care nici în prezent nu a fost primit un
răspuns.

4. Evaluare sumară a stării de conservare a ariei naturale protejate
comparativ cu anul precedent.
Evaluarea gradului de conservare a populațiilor speciilor și a habitatelor
naturale ce constituie obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate pe
care le deținem în administrare se va realiza în cadrul proiectului pe care
administrația l-a depus pentru obținerea finanțării prin POIM/Axa prioritară 4.
În prezent nu există termen de comparație decât cu datele din Formularele
Standard prezentate în Anexa nr. 2 la prezentul raport.
5. Avizare planuri/proiecte/activități, în cadrul procedurilor de
reglementare derulate de Agenția pentru Protecția Mediului
Tulcea
Nr.
crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul

Planuri/programe
1.

Comuna Mihai
Bravu

2.

Comuna Frecăței

Plan Urbanistic General și
Regulamentul Local de
Urbanism al comunei MIHAI
BRAVU
Plan Urbanistic General al
comunei Frecăței

Aviz nr. 50/07.10.2016 – pozitiv, fără
condiții – toate obervațiile APND au fost
integrate în varianta finală, studiul
fiind refăcut
Aviz nr. 9/APND/08.12.2016 - pozitiv,
fără condiții – toate obervațiile APND
au fost integrate în varianta finală,
studiul fiind refăcut
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Nr.
crt.
3.

Titular
Ocolul Silvic
Cerna

Obiectul avizului
Amenajamentul Silvic al OS
Cerna

Avizul
Aviz nr. 10/APND/14.12.2016 – pozitiv,
cu următoarele condiții:
1. Respectarea măsurilor de reducere a
impactului asupra habitatelor naturale
şi a speciilor sălbatice de interes
comunitar ce fac obiectul desemnării
ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean,
ROSPA0091 Pădurea Babadag şi a
rezervaţiilor naturale IV.54 Dealul
Ghiunghiurmez
şi
IV.62
Valea
Ostrovului, specificate în capitolul 8 din
Raportul de mediu elaborat de Institutul
Naţional
de
Cercetare-Dezvoltare
“Marin Drăcea” – Staţiunea de
Cercetare-Dezvoltare şi ExperimentareProducţie Piteşti, cu următoarele
completări/modificări:
1.1. Pe suprafeţele de pădure incluse în
rezervaţiile naturale IV.54 Dealul
Ghiunghiurmez
şi
IV.62
Valea
Ostrovului nu se realizează nicio
intervenţie, cu excepţia celor privind
cazurile de forţă majoră (incendii,
calamităţi, epizootii etc.), dar numai
după
informarea
şi
cu
avizul
Administraţiei
Podişului
Nord
Dobrogean;
1.2. În habitatele forestiere de interes
comunitar din ROSCI0201 Podişul Nord
Dobrogean se vor executa în principal
lucrări de îngrijire a semințișului, de
ajutorare a regenerării naturale, de
îngrijire și conducere a arboretelor și
tăieri de conservare. Tăierile de igienă,
tăierile de produse accidentale şi tăierile
de regenerare (în crâng, progresive) și
împăduririle
vor
avea
caracter
exceptional şi se vor realiza numai cu
avizul Administraţiei Podişului Nord
Dobrogean;
1.3. Nu se permite schimbarea
compoziţiei actuale a
arboretelor
naturale şi înlocuirea acestora cu specii
alohtone;
1.4. Păstrarea a minim 3 arbori morţi pe
picior sau pe sol la hectar;
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Nr.
crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul
1.5. Arborii bătrâni, găunoşi sau în care
sunt instalate cuiburi vor fi inventariaţi
cu ocazia marcării arborilor pe picior, vor
fi marcaţi cu semne distinctive şi nu vor
fi tăiaţi. Vor fi, de asemenea, incluşi în
baza de date GIS a amenajamentului
silvic, iar informaţiile vor fi transmise
Administraţiei
Podişului
Nord
Dobrogean;
1.6. Lucrările de îngrijire şi conducere a
arboretelor și tăierile de regenerare se
vor realiza în afara perioadelor de
cuibărit şi creştere a puilor ţinându-se
cont de zonele specifice de cuibărit ale
fiecărei specii;
1.7.
Diminuarea
activităţilor
de
exploatare
forestieră
în
perioada
migraţiei de primăvară a păsărilor
(martie - aprilie) şi a migraţiei de toamnă
(septembrie - octombrie);
1.8. Reducerea la minim a disturbanţelor
asupra solului și a biocenozei forestiere
cu ocazia lucrărilor silviculturale și de
exploatare (ex. de plantare/semănare, de
exploatare
a
arboretelor).
Aceste
operațiuni se vor face utilizând
tehnologii și utilaje care să reducă pe cât
posibil
degradarea
solului,
a
substratului parental, a semințișului,
subarboretului și a arborilor. Personalul
Ocolului silvic va monitoriza respectarea
prevederilor legale și a recomandărilor
făcute în prezentul aviz de către agenții
economici care desfășoară activități de
exploatare și lucrări silvotehnice în
arboretele situate în situl ROSCI0201
Podişul Nord Dobrogean.
1.9. Consevarea vegetaţiei arbustive din
poieni şi mai ales de la liziera pădurii. Se
vor proteja îndeosebi măceşul (Rosa
canina), porumbarul (Prunus - spinosa)
şi păducelul (Crataegus monogina);
1.10. Menţinerea în arborete a speciilor
care fructifică şi asigură baza trofică
pentru speciile de păsări.
1.11. Vor fi exceptate de la împădurire
golurile/ochiuril din fondul forestier sau
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Nr.
crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul
alte terenuri ocupate de pajiştile stepice
naturale.
2. Respectarea prevederilor art. 33 alin.
(1) și (2) din OUG nr. 57/2007 aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările
ulterioare.
3. Informarea imediată a Administraţiei
Podişului Nord Dobrogean în cazul
constatării oricăror evenimente ce pot
afecta starea de conservare a habitatelor
naturale şi a speciilor de interes
comunitar ce fac obiectul desemnării
ariilor naturale protejate ce se suprapun
peste terenurile aflate în administrarea
Ocolului silvic Cerna, cum ar fi incendii,
acte de braconaj, calamităţi, epizootii etc.
4. Organizarea activităţilor de recreere şi
vizitare – trasee, locuri de odihnă,
marcaje etc. se face numai cu avizul
Administraţiei
Podişului
Nord
Dobrogean.
5. Evidențierea în memoriul tehnic al
amenajamentului silvic a tipurilor de
habitate de interes comunitar și a
speciilor de interes comunitar ce fac
obiectul desemnării ROSCI0201 Podişul
Nord Dobrogean şi al ROSPA0091
Pădurea Babadag, iar în hărțile
amenajistice a limitelor ariilor naturale
protejate, din cuprinsul OS Cerna.
6. Evidenţierea în amenajamentul silvic
a limitelor ariilor naturale protejate,
care se suprapun peste terenurile aflate
în administrarea Ocolului Silvic Cerna.
7. Amenajamentul silvic, inclusiv în
format GIS, cu evidenţierea parcelelor
incluse în ROSCI0201 Podişul Nord
Dobrogean,
ROSPA0091
Pădurea
Babadag şi în rezervaţiile naturale IV.54
Dealul Ghiunghiurmez şi IV.62 Valea
Ostrovului va fi transmis Administraţiei
Podişului Nord Dobrogean în termen de
60 de zile de la data aprobării acestuia.
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Nr.
crt.
4.

Titular
Ocolul Silvic
Babadag

Obiectul avizului
Amenajamentul silvic al OS
Babadag

Avizul
Aviz nr. 12/19.12.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
1.
Aplicarea
tuturor
măsurilor
recomandate
pentru
reducerea
impactului asupra habitatelor naturale
şi a speciilor sălbatice de interes
comunitar ce fac obiectul desemnării
ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean,
ROSPA0091
Pădurea
Babadag,
ROSPA0100 Stepa Casimcea şi a
rezervaţiilor naturale IV.49 Pădurea
Babadag – Codru şi 2.769 Korum Tarla
aşa cum au fost specificate în capitolul D.
Măsurile de reducere a impactului din
Studiul de evaluare adecvată a
impactului
elaborat de Institutul
Naţional
de
Cercetare-Dezvoltare
“Marin
Drăcea”,
cu
observaţiile
transmise
prin
adresa
nr.
11/APND/19.12.2016 şi cu următoarele
completări/modificări:
1.1. Pe suprafeţele de pădure incluse în
rezervaţiile naturale IV.49 Pădurea
Babadag – Codru şi 2.769 Korum Tarla
nu se realizează nicio intervenţie, cu
excepţia celor privind cazurile de forţă
majoră (incendii, calamităţi, epizootii
etc.) şi a celor ce împiedică succesiunea
naturală în pajiştile stepice, dar numai
după
informarea
şi
cu
avizul
Administraţiei
Podişului
Nord
Dobrogean;
1.2. În habitatele forestiere de interes
comunitar din ROSCI0201 Podişul Nord
Dobrogean se vor executa în principal
lucrări de îngrijire a semințișului, de
ajutorare a regenerării naturale, de
îngrijire și conducere a arboretelor și
tăieri de conservare. Tăierile de igienă,
tăierile de produse accidentale, tăierile
de regenerare și împăduririle se vor
realiza numai cu avizul Administraţiei
Podişului Nord Dobrogean;
1.3. Nu se permite schimbarea
compoziţiei actuale a
arboretelor
naturale şi înlocuirea acestora cu specii
alohtone;
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Nr.
crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul
1.4. Arborii bătrâni, găunoşi sau în care
sunt instalate cuiburi vor fi inventariaţi
cu ocazia marcării arborilor pe picior, vor
fi marcaţi cu semne distinctive şi nu vor
fi tăiaţi. Vor fi, de asemenea, incluşi în
baza de date GIS a amenajamentului
silvic, iar informaţiile vor fi transmise
Administraţiei
Podişului
Nord
Dobrogean;
1.5. Lucrările de îngrijire şi conducere a
arboretelor și tăierile de regenerare se
vor realiza în afara perioadelor de
cuibărit şi creştere a puilor ţinându-se
cont de zonele specifice de cuibărit ale
fiecărei specii;
1.6.
Diminuarea
activităţilor
de
exploatare
forestieră
în
perioada
migraţiei de primăvară a păsărilor
(martie - aprilie) şi a migraţiei de toamnă
(septembrie - octombrie);
1.7. Reducerea la minim a disturbanţelor
asupra solului și a biocenozei forestiere
cu ocazia lucrărilor silviculturale și de
exploatare (ex. de plantare/semănare, de
exploatare
a
arboretelor).
Aceste
operațiuni se vor face utilizând
tehnologii și utilaje care să reducă pe cât
posibil
degradarea
solului,
a
substratului parental, a semințișului,
subarboretului și a arborilor. Personalul
Ocolului silvic va monitoriza respectarea
prevederilor legale și a recomandărilor
făcute în prezentul aviz de către agenții
economici care desfășoară activități de
exploatare și lucrări silvotehnice în
arboretele situate în ROSCI0201 Podişul
Nord Dobrogean şi ROSPA0091 Pădurea
Babadag.
1.8. Consevarea vegetaţiei arbustive din
poieni şi mai ales de la liziera pădurii. Se
vor proteja în deosebi măceşul (Rosa
canina), porumbarul (Prunus - spinosa)
şi păducelul (Crataegus monogina), iar în
rezervaţia naturală 2.769 Korum Tarla o
atenţie
specială
va
fi
acordată
mărgeluşei (Sophora jaubertii);
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Nr.
crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul
1.9. Menţinerea în arborete a speciilor
care fructifică şi asigură baza trofică
pentru speciile de păsări.
1.10. Vor fi exceptate de la împădurire
golurile/ochiurile din fondul forestier sau
alte terenuri ocupate de pajiştile stepice
naturale.
2. Respectarea prevederilor art. 33 alin.
(1) și (2) din OUG nr. 57/2007 aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările
ulterioare.
3. Informarea imediată a Administraţiei
Podişului Nord Dobrogean în cazul
constatării oricăror evenimente ce pot
afecta starea de conservare a habitatelor
naturale şi a speciilor de interes
comunitar ce fac obiectul desemnării
ariilor naturale protejate ce se suprapun
peste terenurile aflate în administrarea
Ocolului Silvic Babadag, cum ar fi
incendii, acte de braconaj, calamităţi,
epizootii etc.
4. Organizarea activităţilor de recreere şi
vizitare – trasee, locuri de odihnă,
marcaje etc. se face numai cu avizul
Administraţiei
Podişului
Nord
Dobrogean.
5. Evidenţierea în amenajamentul silvic
a limitelor ariilor naturale protejate care
se suprapun peste terenurile aflate în
administrarea Ocolului Silvic Babadag.
6. Amenajamentul silvic, inclusiv în
format GIS, cu evidenţierea parcelelor
incluse în ROSCI0201 Podişul Nord
Dobrogean,
ROSPA0091
Pădurea
Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea
şi a rezervaţiilor naturale IV.49 Pădurea
Babadag – Codru şi 2.769 Korum Tarla
va fi transmis Administraţiei Podişului
Nord Dobrogean în termen de 60 de zile
de la data aprobării acestuia.

5.

Ocolul Silvic
Ciucurova

Amenajamentul silvic al OS
Ciucurova

Aviz nr. 13/APND/19.12.2016 – pozitiv,
cu următoarele condiții:
1.
Aplicarea
tuturor
măsurilor
recomandate
pentru
reducerea
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Nr.
crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul
impactului asupra habitatelor naturale
şi a speciilor sălbatice de interes
comunitar ce fac obiectul desemnării
ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean,
ROSPA0091
Pădurea
Babadag,
ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul
Măcin şi rezervațiile naturale IV.68
Măgurele, 2.765 Dealul Bujorului şi
2.768 Vârful Secarul aşa cum au fost
specificate în capitolul D. Măsurile de
reducere a impactului din Studiul de
evaluare adecvată a impactului elaborat
de Institutul Naţional de CercetareDezvoltare
“Marin
Drăcea”,
cu
observaţiile transmise prin adresa nr.
11/APND/19. 12.2016 şi cu următoarele
completări/modificări:
1.1. Pe suprafeţele de pădure incluse în
rezervaţiile naturale IV.68 Măgurele,
2.765 Dealul Bujorului şi 2.768 Vârful
Secarul
nu
se
realizează
nicio
intervenţie, cu excepţia celor privind
cazurile de forţă majoră (incendii,
calamităţi, epizootii etc.) şi a celor ce
împiedică succesiunea naturală în
pajiştile stepice, dar numai după
informarea şi cu avizul Administraţiei
Podişului Nord Dobrogean;
1.2. Prin excepție de la punctul 1.1 în
rezervaţia naturală
2.765 Dealul
Bujorului, cu avizul Administraţiei
Podişului Nord Dobrogean, pentru
asigurarea unei stări favorabile de
conservare populației de bujor (Paeonia
peregrina), este nacesară aplicarea de
lucrări silvice care să asigure menţinerea
luminişurilor/poienilor,
menținerea
consistenței
arboretului
≤0,7
și
menținerea gradului de acoperire a
subarboretului sub 0,6;
1.3. În habitatele forestiere de interes
comunitar din ROSCI0201 Podişul Nord
Dobrogean se vor executa în principal
lucrări de îngrijire a semințișului, de
ajutorare a regenerării naturale, de
îngrijire și conducere a arboretelor și
tăieri de conservare. Tăierile de igienă,
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Nr.
crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul
tăierile de produse accidentale, tăierile
de regenerare și împăduririle se vor
realiza numai cu avizul Administraţiei
Podişului Nord Dobrogean;
1.4. Nu se permite schimbarea
compoziţiei actuale a
arboretelor
naturale şi înlocuirea acestora cu specii
alohtone;
1.5. Arborii bătrâni, găunoşi sau în care
sunt instalate cuiburi vor fi inventariaţi
cu ocazia marcării arborilor pe picior, vor
fi marcaţi cu semne distinctive şi nu vor
fi tăiaţi. Vor fi, de asemenea, incluşi în
baza de date GIS a amenajamentului
silvic, iar informaţiile vor fi transmise
Administraţiei
Podişului
Nord
Dobrogean;
1.6. Lucrările de îngrijire şi conducere a
arboretelor și tăierile de regenerare se
vor realiza în afara perioadelor de
cuibărit şi creştere a puilor ţinându-se
cont de zonele specifice de cuibărit ale
fiecărei specii;
1.7.
Diminuarea
activităţilor
de
exploatare
forestieră
în
perioada
migraţiei de primăvară a păsărilor
(martie - aprilie) şi a migraţiei de toamnă
(septembrie - octombrie);
1.8. Reducerea la minim a disturbanţelor
asupra solului și a biocenozei forestiere
cu ocazia lucrărilor silviculturale și de
exploatare (ex. de plantare/semănare, de
exploatare
a
arboretelor).
Aceste
operațiuni se vor face utilizând
tehnologii și utilaje care să reducă pe cât
posibil
degradarea
solului,
a
substratului parental, a semințișului,
subarboretului și a arborilor. Personalul
Ocolului silvic va monitoriza respectarea
prevederilor legale și a recomandărilor
făcute în prezentul aviz de către agenții
economici care desfășoară activități de
exploatare și lucrări silvotehnice în
arboretele situate în ROSCI0201 Podișul
Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea
Babadag şi ROSPA0040 Dunărea VecheBraţul Măcin;
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crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul
1.9. Consevarea vegetaţiei arbustive din
poieni şi mai ales de la liziera pădurii. Se
vor proteja în deosebi măceşul (Rosa
canina), porumbarul (Prunus - spinosa)
şi păducelul (Crataegus monogina);
1.10. Menţinerea în arborete a speciilor
care fructifică şi asigură baza trofică
pentru speciile de păsări.
1.11. Vor fi exceptate de la împădurire
golurile/ochiurile din fondul forestier sau
alte terenuri ocupate de pajiştile stepice
naturale.
2. Respectarea prevederilor art. 33 alin.
(1) și (2) din OUG nr. 57/2007 aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările
ulterioare.
3. Informarea imediată a Administraţiei
Podişului Nord Dobrogean în cazul
constatării oricăror evenimente ce pot
afecta starea de conservare a habitatelor
naturale şi a speciilor de interes
comunitar ce fac obiectul desemnării
ariilor naturale protejate ce se suprapun
peste terenurile aflate în administrarea
Ocolului Silvic Ciucurova, cum ar fi
incendii, acte de braconaj, calamități,
epizootii etc.
4. Organizarea activităţilor de recreere şi
vizitare – trasee, locuri de odihnă,
marcaje etc. se face numai cu avizul
Administraţiei
Podişului
Nord
Dobrogean.
5. Evidenţierea în amenajamentul silvic
a limitelor ariilor naturale protejate care
se suprapun peste terenurile aflate în
administrarea Ocolului Silvic Ciucurova.
6. Amenajamentul silvic, inclusiv în
format GIS, cu evidenţierea parcelelor
incluse în ROSCI0201 Podișul Nord
Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea
Babadag, ROSPA0040 Dunărea VecheBraţul Măcin şi rezervațiile naturale
IV.68 Măgurele, 2.765 Dealul Bujorului
şi 2.768 Vârful Secarul va fi transmis
Administraţiei Podişului Nord
Dobrogean în termen de 60 de zile de la
data aprobării acestuia.
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Obiectul avizului

Avizul

Aviz nr. 1/23.03.2016 – pozitiv, cu
condiția respectării prevederilor art. 33
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007 cu
modificările și completările ulterioare,
în perioada de execuție a lucrărilor și,
ulterior, în cea de funcționare
Aviz nr. 2/23.03.2016 – pozitiv, cu
condiția respectării prevederilor art. 33
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007 cu
modificările și completările ulterioare și,
în perioada de execuție a lucrărilor și,
ulterior, în cea de funcționare
Aviz nr. 7/28.03.2016 – pozitiv cu
următoarele condiții:
▪ nu se vor amplasa organizările de
şantier şi depozitele de deşeuri în
interiorul
siturilor
ROSCI0201
Podişul
Nord
Dobrogean
şi
ROSPA0091 Pădurea Babadag;
▪ nu se vor realiza gropi de împrumut
în interiorul siturilor ROSCI0201
Podişul
Nord
Dobrogean
şi
ROSPA0091 Pădurea Babadag
▪ materialele
de
construcţie
şi
deşeurile nu vor fi amplasate direct
pe sol;
▪ nu
este
permisă
circulaţia
autovehiculelor şi a utilajelor în
afara drumurilor trasate prin
proiectul de organizare a şantierului;
▪ umezirea
în
permanenţă
a
sectoarelor de lucru pe perioada de
execuţie a lucrărilor;
▪ lucrările să se desfăşoare pe
tronsoane scurte, eşalonat, evitânduse deschiderea de fronturi simultane;
▪ se
recomandă
utilizarea
de
echipamente şi utilaje silenţioase şi
cu un grad de poluare cât mai scăzut;
▪ orice modificare a proiectului va
trebui anunţată administratorului
siturilor;
▪ în cazul în care pe perioada de
execuţie a lucrărilor se observă
apariţia
pe
amplasamentul

Proiecte
1.

Petrov
Alexandru

Construire anexă locuință în
satul Slava Cercheză, în zona de
locuințe

2.

Cezarina Anca
Chesler

Construire imobil P+M, locuință
unifamilială în satul Slava
Rusă, în zona de locuințe

3.

Consiliul
Județean Tulcea

Modernizare infrastructură de
transport regional pe traseul
Stejaru-Cerna
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4.

Primăria
Casimcea

Reabilitare și modernizare
școală Războieni

5.

Trifon Cristina

Construire locuinţă parter şi
împrejmuire” cu amplasamentul
propus în intravilanul comunei
Slava Cercheză, zona de locuințe

6.

Macarof Timofei

Schimbare acoperiș, cu
amplasamentul propus în
intravilanul satului Slava Rusă

7.

Andruşca Adrian

Modernizare locuință parter,
refacere acoperiș, amplasare
scară exterioară plus platformă
acces la pod, cu amplasamentul

Avizul
proiectului a unor cuiburi sau locuri
de reproducere/odihnă a speciilor de
mamifere, păsări, amfibieni şi reptile
ce
constituie
obiectivele
de
conservare ale ROSCI0201 Podişul
Nord Dobrogean şi/sau ROSPA0091
Pădurea Babadag se sistează
lucrările în zona/zonele respective
până se încheie perioada de creştere
a puilor şi se anunţă administratorul
siturilor. Suprafaţa zonei pe care vor
fi sistate lucrările se stabileşte
împreună
cu
administratorul
siturilor, în funcţie de specia vizată
şi de amplasament.
Aviz nr. 08/12.04.2016 - pozitiv, cu
condiția respectării prevederilor art. 33
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007 cu
modificările și completările ulterioare,
în perioada de execuție a lucrărilor și,
ulterior, în cea de funcționare
Aviz nr. 11/27.05.2016 - pozitiv, cu
condiția respectării prevederilor art. 33
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007 cu
modificările și completările ulterioare,
în perioada de execuție a lucrărilor și,
ulterior, în cea de funcționare
Aviz nr. 14/06.06.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
▪ în perioada de execuție a lucrărilor
și, ulterior, în cea de funcționare,
trebuie respectate prevederile art. 33
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare;
▪ obţinerea
avizului
Ministerului
Culturii şi transmiterea acestuia şi
al punctului de vedere al ICEM
Tulcea către Administraţia Podişului
Nord Dobrogean.
Aviz nr. 15/06.06.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
▪ în perioada de execuție a lucrărilor
și, ulterior, în cea de funcționare,
trebuie respectate prevederile art. 33
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Obiectul avizului
propus în intravilanul satului
Slava Rusă

8.

Ivanov Varvara

Schimbare învelitoare și
construire garaj în intravilanul
comunei Slava Cercheză, sat
Slava Rusă

9.

UM 02035

Realizare gard perimetral și
garduri incinte tehnice în
cazarma 3012 Slava Cercheză

10.

Mânăstirea
Uspenia

Alimentare cu energie electrică

Avizul
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare;
▪ obţinerea
avizului
Ministerului
Culturii şi transmiterea acestuia şi
al punctului de vedere al ICEM
Tulcea către Administraţia Podişului
Nord Dobrogean
Aviz nr. 16/06.06.2016 – pozitiv, cu
condiția ca în perioada de execuție a
lucrărilor și, ulterior, în cea de
funcționare, trebuie respectate
prevederile art. 33 alin. (1) și (2) din
OUG nr. 57/2007 aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Aviz nr. 17/13.06.2016 – pozitiv, cu
condiția ca în perioada de execuție a
lucrărilor și, ulterior, în cea de
funcționare, trebuie respectate
prevederile art. 33 alin. (1) și (2) din
OUG nr. 57/2007 aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare
Aviz nr. 19/15.06.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
▪ utilizarea de echipamente şi utilaje
silenţioase şi cu un grad de poluare
cât mai scăzut;
▪ orice modificare a proiectului va
trebui anunţată administratorului
siturilor;
▪ în cazul în care pe perioada de
execuţie a lucrărilor se observă
apariţia
pe
amplasamentul
proiectului a unor cuiburi sau locuri
de reproducere/odihnă a speciilor de
mamifere, păsări, amfibieni şi reptile
ce
constituie
obiectivele
de
conservare ale ROSCI0201 Podişul
Nord Dobrogean şi/sau ROSPA0091
Pădurea Babadag, se sistează
lucrările în zona/zonele respective
până se încheie perioada de creştere
a puilor şi se anunţă administratorul
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Nr.
crt.

11.

Titular

Sanchi Dumitru

Obiectul avizului

Construire patru șoproane
pentru animale, cu
amplasamentul propus în
extravilanul comunei Baia

Avizul
siturilor. Suprafaţa zonei pe care vor
fi sistate lucrările se stabileşte
împreună
cu
administratorul
siturilor, în funcţie de specia vizată
şi de amplasament.
Aviz nr. 23/30.06.2016 – pozitiv cu
următoarele condiții:
▪ În cazul în care pe perioada de
execuţie a lucrărilor se observă
apariţia
pe
amplasamentul
proiectului a unor cuiburi sau locuri
de reproducere/odihnă a speciilor de
mamifere, păsări, amfibieni şi reptile
ce
constituie
obiectivele
de
conservare ale ROSCI0201 Podişul
Nord Dobrogean şi/sau ROSPA0091
Pădurea Babadag, se sistează
lucrările în zona/zonele respective
până se încheie perioada de creştere
a puilor şi se anunţă administratorul
siturilor. Suprafaţa zonei pe care vor
fi sistate lucrările se stabileşte
împreună
cu
administratorul
siturilor, în funcţie de specia vizată
şi de amplasament;
▪ În perioada de execuție a lucrărilor,
trebuie respectate prevederile art. 33
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare;
▪ Respectarea tuturor prevederilor
menționate în celelalte avize și
acorduri specificate în Certificatul de
urbanism nr. 27/01.07.2015 emis de
Primăria Comunei Baia, Avizul nr.
2/08.01.2016
pentru
Planul
Urbanistic Zonal al proiectului emis
de
către
Consiliul
Județean
Tulcea/Comisia
Tehnică
de
Amenajarea
Teritoriului
și
Urbanism,
Hotărârea
nr.
14/22.03.2016 emisă de Consiliul
Local Baia cu privire la aprobarea
Planului
Urbanistic
Zonal
al
proiectului și Avizul pedologic nr.
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12.

Izotov Costică

Construire imobil P+M, cu
amplasamentul propus în
intravilanul satului Slava Rusă,
în zona istorică protejată

13.

Grecea Petre

Schimbare învelitoare, cu
amplasamentul propus în
intravilanul satului Slava Rusă

Avizul
32/18.05.2016 emis de Oficiul
Județean de Studii Pedologice și
Agrochimice Tulcea
Aviz nr. 24/04.07.2016 – pozitiv cu
următoarele condiții:
▪ în perioada de execuție a lucrărilor,
trebuie respectate prevederile art. 33
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare;
▪ în cazul în care pe perioada de
execuţie a lucrărilor se observă
apariţia
pe
amplasamentul
proiectului a unor cuiburi sau locuri
de reproducere/odihnă a speciilor de
mamifere, păsări, amfibieni şi reptile
ce
constituie
obiectivele
de
conservare ale ROSCI0201 Podişul
Nord Dobrogean şi/sau ROSPA0091
Pădurea Babadag, se sistează
lucrările în zona/zonele respective
până se încheie perioada de creştere
a puilor şi se anunţă administratorul
siturilor. Suprafaţa zonei pe care vor
fi sistate lucrările se stabileşte
împreună
cu
administratorul
siturilor, în funcţie de specia vizată
şi de amplasament;
▪ obţinerea
avizului
Ministerului
Culturii şi al Punctului de vedere al
ICEM Tulcea şi transmiterea
acestora
către
Administraţia
Podişului Nord Dobrogean.
Aviz nr. 33/26.07.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
▪ în perioada de execuție a lucrărilor,
trebuie respectate prevederile art. 33
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare;
▪ în cazul în care pe perioada de
execuţie a lucrărilor se observă
apariţia
pe
amplasamentul

Pagina 18

Nr.
crt.

Titular

Obiectul avizului

14.

Feodot Ivan

Schimbare învelitoare, cu
amplasamentul propus în
intravilanul satului Slava Rusă

15.

SC VODAFONE
ROMÂNIA SA

Instalare cablu fibră optică
subteran pentru conectare staţie
ENEL” cu amplasamentul în
extravilanul şi intravilanul
comunei Baia

Avizul
proiectului a unor cuiburi sau locuri
de reproducere/odihnă a speciilor de
mamifere, păsări, amfibieni şi reptile
ce
constituie
obiectivele
de
conservare ale ROSCI0201 Podişul
Nord Dobrogean şi/sau ROSPA0091
Pădurea Babadag, se sistează
lucrările în zona/zonele respective
până se încheie perioada de creştere
a puilor şi se anunţă administratorul
siturilor. Suprafaţa zonei pe care vor
fi sistate lucrările se stabileşte
împreună
cu
administratorul
siturilor, în funcţie de specia vizată
şi de amplasament.
Aviz nr. 35/10.08.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
▪ în perioada de execuție a lucrărilor,
trebuie respectate prevederile art. 33
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare;
▪ în cazul în care pe perioada de
execuţie a lucrărilor se observă
apariţia
pe
amplasamentul
proiectului a unor cuiburi sau locuri
de reproducere/odihnă a speciilor de
mamifere, păsări, amfibieni şi reptile
ce
constituie
obiectivele
de
conservare ale ROSCI0201 Podişul
Nord Dobrogean şi/sau ROSPA0091
Pădurea Babadag, se sistează
lucrările în zona/zonele respective
până se încheie perioada de creştere
a puilor şi se anunţă administratorul
siturilor. Suprafaţa zonei pe care vor
fi sistate lucrările se stabileşte
împreună
cu
administratorul
siturilor, în funcţie de specia vizată
şi de amplasament.
Aviz nr. 38/18.08.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
▪ în cazul în care pe perioada de
execuție a lucrărilor se observă pe
amplasamentul proiectului ce se
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16.

Plici Gheorghe

Construire spațiu comercial, cu
amplasamentul propus în
intravilanul comunei Casimcea,
satul Războieni, zona instituţii
publice şi servicii de interes
general, subzona construcţii
comerciale

17.

Popovici Vasile

Shimbare acoperiș, amplasat în
intravilanul comunei Slava
Cercheză, sat Slava Cercheză

18.

Ionescu George
și Ionescu Ana
Maria

Construire locuință parter și
împrejmuire proprietate,
amplasat în intravilanul
comunei Slava Cercheză, sat
Slava Cercheză

Avizul
suprapune
peste
ROSPA0091
Pădurea Babadag şi ROSCI0201
Podişul Nord Dobrogean cuiburi sau
locuri de reproducere/odihnă a
speciilor de mamifere, păsări,
amfibieni şi reptile ce constituie
obiectivele de conservare ale acestor
arii naturale protejate se sistează
lucrările în zona/zonele respective şi
se anunță administratorul siturilor
în maxim 12 ore de la constatare.
Suprafața zonei şi perioada pe care
vor fi sistate lucrările se stabilesc
împreună
cu
administratorul
siturilor, în funcție de specia vizată şi
de amplasament;
▪ respectarea prevederilor art. 33 alin.
(1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare
Aviz nr. 39/09.09.2016 – pozitiv, cu
condiția ca în perioada de execuție a
lucrărilor și, ulterior, în cea de
funcționare, să respectate prevederile
art. 33 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Aviz nr. 40/09.09.2016 – pozitiv, cu
condiția ca în perioada de execuție a
lucrărilor și, ulterior, în cea de
funcționare, să respectate prevederile
art. 33 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Aviz nr. 43/13.09.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
▪ În cazul în care pe perioada de
execuție a lucrărilor se observă pe
amplasamentul proiectului ce se
suprapune
peste
ROSPA0091
Pădurea Babadag cuiburi sau locuri
de reproducere/odihnă a speciilor de
mamifere, păsări, amfibieni şi reptile
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19.

Comuna
Ciucurova

Reabilitare școală gimnazială –
corp 1, amplasat în intravilanul
comunei Ciucurova, sat
Ciucurova

20.

Comuna
Ciucurova

Reabilitare școală gimnazială –
corp 2, amplasat în intravilanul

Avizul
ce
constituie
obiectivele
de
conservare ale acestor arii naturale
protejate se sistează lucrările în
zona/zonele respective şi se anunță
administratorul siturilor în maxim
12 ore de la constatare. Suprafața
zonei şi perioada pe care vor fi sistate
lucrările se stabilesc împreună cu
administratorul siturilor, în funcție
de specia vizată şi de amplasament;
▪ În perioada de execuție a lucrărilor
și, ulterior, în cea de funcționare,
trebuie respectate prevederile art. 33
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare.
Aviz nr. 44/15.09.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
▪ În cazul în care pe perioada de
execuție a lucrărilor se observă pe
amplasamentul proiectului ce se
suprapune
peste
ROSPA0091
Pădurea Babadag cuiburi sau locuri
de reproducere/odihnă a speciilor de
mamifere, păsări, amfibieni şi reptile
ce
constituie
obiectivele
de
conservare ale acestor arii naturale
protejate se sistează lucrările în
zona/zonele respective şi se anunță
administratorul siturilor în maxim
12 ore de la constatare. Suprafața
zonei şi perioada pe care vor fi sistate
lucrările se stabilesc împreună cu
administratorul siturilor, în funcție
de specia vizată şi de amplasament;
▪ În perioada de execuție a lucrărilor
și, ulterior, în cea de funcționare,
trebuie respectate prevederile art. 33
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare
Aviz nr. 45/15.09.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
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comunei Ciucurova, sat
Ciucurova

21.

Risitariu Ionuț

Construire locuință și anexe,
împrejmuri, amplasat în
intravilanul comunei Ciucurova,
sat Ciucurova

Avizul
În cazul în care pe perioada de
execuție a lucrărilor se observă pe
amplasamentul proiectului ce se
suprapune
peste
ROSPA0091
Pădurea Babadag cuiburi sau locuri
de reproducere/odihnă a speciilor de
mamifere, păsări, amfibieni şi reptile
ce
constituie
obiectivele
de
conservare ale acestor arii naturale
protejate se sistează lucrările în
zona/zonele respective şi se anunță
administratorul siturilor în maxim
12 ore de la constatare. Suprafața
zonei şi perioada pe care vor fi sistate
lucrările se stabilesc împreună cu
administratorul siturilor, în funcție
de specia vizată şi de amplasament;
▪ În perioada de execuție a lucrărilor
și, ulterior, în cea de funcționare,
trebuie respectate prevederile art. 33
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare
Aviz nr. 46/22.09.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
▪ În cazul în care pe perioada de
execuție a lucrărilor se observă pe
amplasamentul proiectului ce se
suprapune
peste
ROSPA0091
Pădurea Babadag cuiburi sau locuri
de reproducere/odihnă a speciilor de
mamifere, păsări, amfibieni şi reptile
ce
constituie
obiectivele
de
conservare ale acestor arii naturale
protejate se sistează lucrările în
zona/zonele respective şi se anunță
administratorul siturilor în maxim
12 ore de la constatare. Suprafața
zonei şi perioada pe care vor fi sistate
lucrările se stabilesc împreună cu
administratorul siturilor, în funcție
de specia vizată şi de amplasament;
▪ În perioada de execuție a lucrărilor
și, ulterior, în cea de funcționare,
trebuie respectate prevederile art. 33
▪
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Nr.
crt.

Titular

Obiectul avizului

22.

SC AGRI
PADANA SRL

Construire locuință P+M și
împrejmuire teren, amplasat în
intravilanul comunei Ciucurova,
sat Ciucurova

23.

Comuna
Peceneaga

Reabilitarea sistemului de
alimentare cu apă potabilă,
amplasat în intravilanul și
extravilanul comunei Peceneaga

Avizul
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare
Aviz nr. 47/23.09.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
▪ În cazul în care pe perioada de
execuție a lucrărilor se observă pe
amplasamentul proiectului ce se
suprapune
peste
ROSPA0091
Pădurea Babadag cuiburi sau locuri
de reproducere/odihnă a speciilor de
mamifere, păsări, amfibieni şi reptile
ce
constituie
obiectivele
de
conservare ale acestor arii naturale
protejate se sistează lucrările în
zona/zonele respective şi se anunță
administratorul siturilor în maxim
12 ore de la constatare. Suprafața
zonei şi perioada pe care vor fi sistate
lucrările se stabilesc împreună cu
administratorul siturilor, în funcție
de specia vizată şi de amplasament;
▪ În perioada de execuție a lucrărilor
și, ulterior, în cea de funcționare,
trebuie respectate prevederile art. 33
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare
Aviz nr. 51/28.10.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
▪ În cazul în care pe perioada de
execuție a lucrărilor se observă pe
amplasamentul proiectului ce se
suprapune
peste
ROSCI0201
PODIŞUL
NORD
DOBROGEAN,
ROSPA0091 PĂDUREA BABADAG și
ROSPA0040
DUNĂREA
VECHEBRAŢUL MĂCIN cuiburi sau locuri de
reproducere/odihnă a speciilor de
mamifere, păsări, amfibieni şi reptile
ce
constituie
obiectivele
de
conservare ale acestor arii naturale
protejate, se sistează lucrările în
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Nr.
crt.

Titular

Obiectul avizului

24.

Comuna
Peceneaga

Înființarea rețelei publice de apă
uzată, amplasat în intravilanul
și extravilanul comunei
Peceneaga

25.

Comuna
Casimcea

Rețea alimentare cu apă în
localitatea Cișmeaua Nouă,

Avizul
zona/zonele respective şi se anunță
administratorul siturilor în maxim
12 ore de la constatare. Suprafața
zonei şi perioada pe care vor fi sistate
lucrările se stabilesc împreună cu
administratorul siturilor, în funcție
de specia vizată şi de amplasament;
▪ În perioada de execuție a lucrărilor
și, ulterior, în cea de funcționare,
trebuie respectate prevederile art. 33
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare.
Aviz nr. 52/28.10.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
▪ În cazul în care pe perioada de
execuție a lucrărilor se observă pe
amplasamentul proiectului ce se
suprapune
peste
ROSCI0201
PODIŞUL
NORD
DOBROGEAN,
ROSPA0091 PĂDUREA BABADAG și
ROSPA0040
DUNĂREA
VECHEBRAŢUL MĂCIN cuiburi sau locuri de
reproducere/odihnă a speciilor de
mamifere, păsări, amfibieni şi reptile
ce
constituie
obiectivele
de
conservare ale acestor arii naturale
protejate, se sistează lucrările în
zona/zonele respective şi se anunță
administratorul siturilor în maxim
12 ore de la constatare. Suprafața
zonei şi perioada pe care vor fi sistate
lucrările se stabilesc împreună cu
administratorul siturilor, în funcție
de specia vizată şi de amplasament;
▪ În perioada de execuție a lucrărilor
și, ulterior, în cea de funcționare,
trebuie respectate prevederile art. 33
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare.
Aviz nr. 53/31.10.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
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Nr.
crt.

Titular

Obiectul avizului
amplasată în intravilanul și
extravilanul comunei Casimcea

26.

Găliman Vasile

Construire remiză utilaje şi
birouri, amplasamentul în
intravilanul comunei Casimcea,
sat Războieni, zona rezidențială

Avizul
În cazul în care pe perioada de
execuție a lucrărilor, se observă pe
amplasamentul proiectului ce se
suprapune
peste
ROSCI0201
PODIŞUL NORD DOBROGEAN sau
ROSPA0100
STEPA
CASIMCEA,
cuiburi
sau
locuri
de
reproducere/odihnă a speciilor de
mamifere, păsări, amfibieni şi reptile
ce
constituie
obiectivele
de
conservare ale acestor arii naturale
protejate, se sistează lucrările în
zona/zonele respective şi se anunță
administratorul siturilor în maxim
12 ore de la constatare. Suprafața
zonei şi perioada pe care vor fi sistate
lucrările se stabilesc împreună cu
administratorul siturilor, în funcție
de specia vizată şi de amplasament;
▪ În perioada de execuție a lucrărilor
și, ulterior, în cea de funcționare,
trebuie respectate prevederile art. 33
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare.
Aviz nr. 5/APND/23.11.2016 – pozitiv, cu
condiția ca în perioada de execuție a
lucrărilor și, ulterior, în cea de
funcționare,
trebuie
respectate
prevederile art. 33 alin. (1) și (2) din
OUG nr. 57/2007 aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare
▪

Activități
1.

Titu Aurica PFA

Activităţi auxiliare pentru
producţia vegetală, cu
amplasamentul propus la
punctul de lucru Ferma Agricolă
din comuna Slava Cercheză,
satul Slava Rusă

Aviz nr. 10/25.05.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
▪ în cazul în care pe perioada de
execuție a lucrărilor agricole se
observă existența pe amplasamentul
fermei agricole a unor cuiburi de
păsări ce constituie obiectivele de
conservare ale ROSPA0091 Pădurea
Babadag se sistează lucrările în
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Nr.
crt.

2.

Titular

AJVPS Tulcea

Obiectul avizului

Activitate de vânătoare în
sezonul 2016/2017 pe fondurile
de vânătoare nr. 9 Carada și nr.
11 Panduri

Avizul
zona/zonele respective şi se anunță
administratorul siturilor în maxim
12 ore de la constatare. Suprafața
zonei, perioada pe care vor fi sistate
lucrările agricole şi modalitățile de
compensare a pierderilor economice
se
stabilesc
împreună
cu
administratorul siturilor, în funcție
de specia vizată şi de amplasament.
▪ respectarea prevederilor art. 33
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările
ulterioare.
Aviz nr. 18/14.06.2016 – pozitiv, în
limita cotelor reevaluate și cu
următoarele condiții:
a) informarea administratorului ariilor
naturale protejate, cu minim 12 de
ore
înainte
de
desfăşurarea
activităţilor de vânătoare, cu
precizarea exactă a locaţiei;
b) după desfăşurarea fiecărei activităţi
de vânătoare, în termen de maxim 24
de
ore,
transmiterea
către
administratorul
ariei
naturale
protejate a următoarelor documente
(copie conform cu originalul):
autorizaţia/autorizaţiile
de
vânătoare, permisul de vânătoare,
permisul de armă sau, după caz,
ordinul de serviciu;
c) semnalarea
imediată
a
administratorului ariilor naturale
protejate cu privire la constatarea
pagubelor produse pe suprafaţa
fondurilor de vânătoare ce se
suprapun peste ariile naturale
protejate;
d) stabilirea şi aplicarea în regim de
urgenţă a măsurilor active de
management
în
vederea
refacerii/controlului
populaţiilor
speciilor de interes cinegetic la care
cotele realizate în sezonul 2015/2016
au fost 0 sau mai puţin de jumătate
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Nr.
crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul
faţă de cotele aprobate: toate speciile
aparţinând Ordinelor Anseriformes,
Charadriiformes,
Columbiformes,
Paseriformes şi Coturnix coturnix
(prepeliţă);
e) evaluarea
efectivelor
tuturor
speciilor de păsări sălbatice admise
la vânătoare, în acord cu prevederile
art. 17 din Legea vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare
şi
transmiterea
datelor
către
administratorul ariilor naturale
protejate;
f) pe fondul de vânătoare nr. 11
Panduru activitatea de vânătoare se
va desfăşura în afara limitelor ariilor
naturale protejate peste care se
suprapune;
g) activitatea de vânătoare trebuie să
se desfăşoare în acord cu prevederile
din OUG nr. 57/2007 aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare, cu cele din
Legea vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, cu cele din Ordinul
ministrului mediului, apelor şi
pădurilor nr. 719/14.04.2016 şi cu
cele
din
Ordinul
ministrului
mediului, apelor şi pădurilor nr.
951/19.05.2016.

3.

AVPS Miorița

Activitate de vânătoare în
sezonul 2016/2017 pe fondul de
vânătoare nr. 13 Fântâna Mare

Aviz nr. 20/15.06.2016 – pozitiv, în
limita cotelor reevaluate și cu
următoarele condiții:
a) informarea administratorului ariilor
naturale protejate, cu minim 12 de
ore
înainte
de
desfăşurarea
activităţilor de vânătoare, cu
precizarea exactă a locaţiei;
b) după desfăşurarea fiecărei activităţi
de vânătoare, în termen de maxim 24
de
ore,
transmiterea
către
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Nr.
crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul
administratorul
ariei
naturale
protejate a următoarelor documente
(copie conform cu originalul):
autorizaţia/autorizaţiile
de
vânătoare, permisul de vânătoare,
permisul de armă sau, după caz,
ordinul de serviciu;
c) semnalarea
imediată
a
administratorului ariilor naturale
protejate cu privire la constatarea
pagubelor produse pe suprafaţa
fondurilor de vânătoare ce se
suprapun peste ariile naturale
protejate;
d) stabilirea şi aplicarea în regim de
urgenţă a măsurilor active de
management
în
vederea
refacerii/controlului
populaţiilor
speciilor de interes cinegetic la care
cotele realizate în sezonul 2015/2016
au fost 0 sau mai puţin de jumătate
faţă de cotele aprobate;
e) evaluarea
efectivelor
tuturor
speciilor de păsări sălbatice admise
la vânătoare, în acord cu prevederile
art. 17 din Legea vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare
şi
transmiterea
datelor
către
administratorul ariilor naturale
protejate;
f) activitatea de vânătoare trebuie să
se desfăşoare în acord cu prevederile
din OUG nr. 57/2007 aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare, cu cele din
Legea vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, cu cele din Ordinul
ministrului mediului, apelor şi
pădurilor nr. 719/14.04.2016 şi cu
cele
din
Ordinul
ministrului
mediului, apelor şi pădurilor nr.
951/19.05.2016.
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Nr.
crt.
4.

Titular
Direcția Silvică
Tulcea

Obiectul avizului

Avizul

Activitate de vânătoare în
sezonul 2016/2017 pe fondurile
de vânătoare nr. 7 Enisala, nr.
17 Ciucurova, nr. 18 Izvorul, nr.
20 Atmagea și nr. 21 Cârjelari,

Avizele nr. 25/12.07.2016, nr. 26/
12.07.2016, nr. 27/13.07.2016, nr.
28/13.07.2016, nr. 29/12.07.2016 –
pozitive, în limita cotelor reevaluate și
cu următoarele condiții:
a) informarea administratorului ariilor
naturale protejate, cu minim 48 de
ore
înainte
de
desfășurarea
activităților
de
vânătoare,
cu
precizarea exactă a locației;
b) după desfășurarea fiecărei activități
de vânătoare, în termen de maxim 24
de
ore,
transmiterea
către
administratorul
ariei
naturale
protejate a următoarelor documente
(copie conform cu originalul):
autorizația/autorizațiile
de
vânătoare, permisul de vânătoare,
permisul de armă sau, după caz,
ordinul de serviciu;
c) semnalarea
imediată
a
administratorului ariilor naturale
protejate cu privire la constatarea
pagubelor produse pe suprafața
fondurilor de vânătoare ce se
suprapun peste ariile naturale
protejate;
d) stabilirea şi aplicarea în regim de
urgență a măsurilor active de
management
în
vederea
refacerii/controlului
populațiilor
speciilor de interes cinegetic la care
cotele realizate în sezonul 2015/2016
au fost 0 sau mai puţin de jumătate
faţă de cotele aprobate;
e) evaluarea
efectivelor
tuturor
speciilor de păsări sălbatice admise
la vânătoare, în acord cu prevederile
art. 17 din Legea vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare
şi
transmiterea
datelor
către
administratorul ariilor naturale
protejate;
f) activitatea de vânătoare trebuie să
se desfăşoare în acord cu prevederile
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Nr.
crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul
din OUG nr. 57/2007 aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare, cu cele din
Legea vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, cu cele din Ordinul
ministrului mediului, apelor şi
pădurilor nr. 719/14.04.2016 şi cu
cele
din
Ordinul
ministrului
mediului, apelor şi pădurilor nr.
951/19.05.2016.

5.

Direcția Silvică
Tulcea

Activitate de vânătoare în
sezonul 2016/2017 pe fondurile
de vânătoare nr. 14 Cișmeaua
Nouă și nr. 37 Ostrov

6.

AVPS Crângul

Activitate de vânătoare în
sezonul 2016/2017 pe fondul de
vânătoare nr. 10 Camena

Avizele nr. 30/13.07.2016 și nr.
31/13.07.2016 – negative – gestionarul a
spus că nu deține informaţii privind
efectivele populaţionale ale speciilor de
interes cinegetic în perioada 2014-2016,
cotele aprobate şi cele realizate în
sezoanele 2014/2015 şi 2015/2016,
cazurile de pagube înregistrate în
perioda 2014-2016
Avizul nr. 32/13.07.2016 – pozitiv, în
limita cotelor reevaluate și cu
următoarele condiții:
a) informarea administratorului ariilor
naturale protejate, cu minim 48 de
ore
înainte
de
desfășurarea
activităților
de
vânătoare,
cu
precizarea exactă a locației;
b) după desfășurarea fiecărei activități
de vânătoare, în termen de maxim 24
de
ore,
transmiterea
către
administratorul
ariei
naturale
protejate a următoarelor documente
(copie conform cu originalul):
autorizația/autorizațiile
de
vânătoare, permisul de vânătoare,
permisul de armă sau, după caz,
ordinul de serviciu;
c) semnalarea
imediată
a
administratorului ariilor naturale
protejate cu privire la constatarea
pagubelor produse pe suprafața
fondurilor de vânătoare ce se
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Nr.
crt.

7.

Titular

AV San Rafael

Obiectul avizului

Activitate de vânătoare în
sezonul 2016/2017 pe fondul de
vânătoare nr. 8 Codru

Avizul
suprapun peste ariile naturale
protejate;
d) stabilirea şi aplicarea în regim de
urgență a măsurilor active de
management
în
vederea
refacerii/controlului
populațiilor
speciilor de interes cinegetic la care
cotele realizate în sezonul 2015/2016
au fost 0 sau mai puţin de jumătate
faţă de cotele aprobate;
e) evaluarea
efectivelor
tuturor
speciilor de păsări sălbatice admise
la vânătoare, în acord cu prevederile
art. 17 din Legea vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare
şi
transmiterea
datelor
către
administratorul ariilor naturale
protejate;
f) activitatea de vânătoare trebuie să
se desfăşoare în acord cu prevederile
din OUG nr. 57/2007 aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare, cu cele din
Legea vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, cu cele din Ordinul
ministrului mediului, apelor şi
pădurilor nr. 719/14.04.2016 şi cu
cele
din
Ordinul
ministrului
mediului, apelor şi pădurilor nr.
951/19.05.2016.
Aviz nr. 34/27.07.2016 – pozitiv, în
limita cotelor reevaluate și cu
următoarele condiții:
a) informarea administratorului ariilor
naturale protejate, cu minim 48 de
ore
înainte
de
desfăşurarea
activităţilor de vânătoare, cu
precizarea exactă a locaţiei;
b) după desfăşurarea fiecărei activităţi
de vânătoare, în termen de maxim 24
de
ore,
transmiterea
către
administratorul
ariei
naturale
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Nr.
crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul
protejate a următoarelor documente
(copie conform cu originalul):
autorizaţia/autorizaţiile
de
vânătoare, permisul de vânătoare,
permisul de armă sau, după caz,
ordinul de serviciu;
c) semnalarea
imediată
a
administratorului ariilor naturale
protejate cu privire la constatarea
pagubelor produse pe suprafaţa
fondurilor de vânătoare ce se
suprapun peste ariile naturale
protejate;
d) stabilirea şi aplicarea în regim de
urgenţă a măsurilor active de
management
în
vederea
refacerii/controlului
populaţiilor
speciilor de interes cinegetic la care
cotele realizate în sezonul 2015/2016
au fost 0 sau mai puţin de jumătate
faţă de cotele aprobate;
e) evaluarea
efectivelor
tuturor
speciilor de păsări sălbatice admise
la vânătoare, în acord cu prevederile
art. 17 din Legea vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare
şi
transmiterea
datelor
către
administratorul ariilor naturale
protejate;
f) activitatea de vânătoare trebuie să
se desfăşoare în acord cu prevederile
din OUG nr. 57/2007 aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare, cu cele din
Legea vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, cu cele din Ordinul
ministrului mediului, apelor şi
pădurilor nr. 719/14.04.2016 şi cu
cele
din
Ordinul
ministrului
mediului, apelor şi pădurilor nr.
951/19.05.2016.
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Nr.
crt.

Titular

Obiectul avizului

8.

Neagu D.
Floarea PFA

Activitatea corespunzătoare
codului CAEN0161 – activităţi
auxiliare pentru producţia
vegetală, cu amplasamentul în
satul Neatârnarea, comuna
Beidaud

9.

Leventi Elena
PFA

Activitatea corespunzătoare
codului CAEN0161 – activităţi
auxiliare pentru producţia
vegetală cu amplasamentul în
satul Neatârnarea, comuna
Beidaud

Avizul
Aviz nr. 36/18.08.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
▪ în cazul în care pe perioada de
execuție a lucrărilor agricole se
observă existența pe amplasamentul
fermei agricole a unor cuiburi de
păsări ce constituie obiectivele de
conservare ale ROSPA0100 Stepa
Casimcea se sistează lucrările în
zona/zonele respective şi se anunță
administratorul siturilor în maxim
12 ore de la constatare. Suprafața
zonei, perioada pe care vor fi sistate
lucrările agricole şi modalitățile de
compensare a pierderilor economice
se
stabilesc
împreună
cu
administratorul siturilor, în funcție
de specia vizată şi de amplasament;
▪ respectarea prevederilor art. 33 alin.
(1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare.
Aviz nr. 37/18.08.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
▪ în cazul în care pe perioada de
execuție a lucrărilor agricole se
observă existența pe amplasamentul
fermei agricole a unor cuiburi de
păsări ce constituie obiectivele de
conservare ale ROSPA0100 Stepa
Casimcea se sistează lucrările în
zona/zonele respective şi se anunță
administratorul siturilor în maxim
12 ore de la constatare. Suprafața
zonei, perioada pe care vor fi sistate
lucrările agricole şi modalitățile de
compensare a pierderilor economice
se
stabilesc
împreună
cu
administratorul siturilor, în funcție
de specia vizată şi de amplasament;
▪ respectarea prevederilor art. 33 alin.
(1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
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Nr.
crt.

Titular

Obiectul avizului

10.

Nicea Aurelia
PFA

Activitatea corespunzătoare
codului CAEN0161 – activităţi
auxiliare pentru producţia
vegetală, cu amplasamentul în
satul Beidaud, comuna Beidaud

11.

SC PIATRA
NATURALĂ
DOBROGEA
SRL

Transferul autorizaţiei de mediu
nr. 8530/11.12.2012 privind
activitatea corespunzătoare
codului CAEN 2370 – tăierea,
fasonarea şi finisarea pietrei, de
la SC CREATIVE STONE SRL
la SC PIATRA NATURALĂ
DOBROGEA SRL

Avizul
modificările
și
completările
ulterioare.
Aviz nr. 41/09.09.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
▪ în cazul în care pe perioada de
execuție a lucrărilor agricole se
observă existența pe amplasamentul
fermei agricole a unor cuiburi de
păsări ce constituie obiectivele de
conservare ale ROSPA0100 Stepa
Casimcea se sistează lucrările în
zona/zonele respective şi se anunță
administratorul siturilor în maxim
12 ore de la constatare. Suprafața
zonei, perioada pe care vor fi sistate
lucrările agricole şi modalitățile de
compensare a pierderilor economice
se
stabilesc
împreună
cu
administratorul siturilor, în funcție
de specia vizată şi de amplasament;
▪ respectarea prevederilor art. 33 alin.
(1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare.
Aviz nr. 42/09.09.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
▪ în cazul în care pe amplasamentul de
la punctul de lucru din jud. Tulcea,
comuna Ciucurova, str. Principală
nr. 90 se observă existența unor
cuiburi de păsări ce constituie
obiectivele
de
conservare
ale
ROSPA0091 Pădurea Babadag se
sistează lucrările în zona/zonele
respective
şi
se
anunță
administratorul siturilor în maxim
12 ore de la constatare. Măsurile de
protecţie
şi
modalitățile
de
compensare a pierderilor economice,
dacă este cazul, se stabilesc
împreună
cu
administratorul
siturilor, în funcție de specia vizată şi
de amplasament.
▪ respectarea prevederilor art. 33 alin.
(1) și (2) din OUG nr. 57/2007
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Nr.
crt.

Titular

Obiectul avizului

12.

Nanu Lavinia
PFA

Activitatea corespunzătoare
codului CAEN 0161 – activităţi
auxiliare pentru producţia
vegetală, cu amplasamentul
punctului de lucru în comuna
Casimcea și amplasamentul
terenurilor agricole în comunele
Casimcea și Topolog

13.

SC
ELECTRICOM
SA

Producere de energie electrică în
cadrul parcului eolian Casimcea
1, amplasat în extravilanul
comunei Casimcea

Avizul
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare.
Aviz nr. 48/28.09.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
▪ în cazul în care pe perioada de
execuție a lucrărilor agricole se
observă existența pe amplasamentul
fermei agricole a unor cuiburi de
păsări ce constituie obiectivele de
conservare ale ROSPA0100 Stepa
Casimcea se sistează lucrările în
zona/zonele respective şi se anunță
administratorul siturilor în maxim
12 ore de la constatare. Suprafața
zonei, perioada pe care vor fi sistate
lucrările agricole şi modalitățile de
compensare a pierderilor economice
se
stabilesc
împreună
cu
administratorul siturilor, în funcție
de specia vizată şi de amplasament;
▪ respectarea prevederilor art. 33 alin.
(1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare
Aviz nr. 49/05.10.2016 – pozitiv, cu
următoarele condiții:
▪ Menținerea
sistemului
de
monitorizare
a
biodiversității
conform
recomandărilor
elaboratorului studiului de evaluare
a impactului asupra mediului ce a
stat la baza emiterii acordului de
mediu nr. 2378/28.09.2009;
▪ Transmiterea către administratorul
ariilor naturale protejate a datelor
primare înregistrate prin sistemul
de monitorizare în termen de maxim
30 de zile de la colectarea acestora;
▪ În cazul în care se observă apariţia
pe amplasament a unor cuiburi sau
locuri de reproducere/odihnă a
speciilor de mamifere, păsări,
amfibieni şi reptile, nevertebrate ce
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Nr.
crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul

▪

constituie obiectivele de conservare
ale ROSCI0201 Podişul Nord
Dobrogean
şi/sau
ROSPA0091
Pădurea
Babadag
se
anunţă
administratorul siturilor în termen
de 24 de ore de la constatare;
Respectarea prevederilor art. 33
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.
49/2011,
cu
modificările
și
completările
ulterioare

6. Controale ale autorităţilor de mediu (nr. de controale, organul de
control, aspecte constatate, măsuri impuse şi stadiu de realizare)
Nu a fost realizat niciun control din partea vreunei autorități.
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CAPITOLUL 2
PLANUL DE ACȚIUNE
2.1. Activități realizate
Scopul administrării este acela de a conserva, menține și readuce într-o stare
de conservare favorabilă speciile și habitatele ce constituie obiectivele de
desemnare ale ariilor naturale protejate vizate
Obiectivele:
❖ obiectiv general: asigurarea unei stari favorabile de conservare pentru
habitatele naturale si speciile ce constituie obiectivele de desemnare ale
ariilor naturale protejate preluate în administrare.
❖ obiective secundare:
▪ Cercetare stiințifică;
▪ Susţinerea culturii şi tradiţiilor locale;
▪ Dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale din zonă;
▪ Dezvoltarea activităţilor de ecoturism şi recreere;
▪ Educație, informare, conştientizare și instruire.
Pentru atingerea scopului și obiectivelor planului de acțiune propus
în dosarul de candidatură au fost realizate următoarele activități în
perioada 11.03.2016-31.12.2016:
1.1. Realizarea structurii de administrare cu personalitate juridică proprie: în
iulie 2016 APND a fost înregistrată la Judecătorie, iar de la 01.09.2016
este înregistrată fiscal la ANAF. În prezent personalul APND își
îndeplinește obligațiile conform fișelor de post în baza unor contracte de
voluntariat încheiate pe durată fracționată între 5 zile/lună și 10
zile/lună;
1.2. Realizarea site-ului web: www.apnd.ro – funcțional din 15 decembrie
2016;
1.3. Propunerea spre aprobare a componenței consiliului științific al
Administrației Podișului Nord Dobrogean, cu avizul Academiei Române:
propunerea a fost avizată de Academia Română în noiembrie 2016;
1.4. Propunerea spre aprobare a componenței și a regulamentului de
organizare și funcționare a consiliilor consultative de administrare –
propunerea a fost postată în 20.12.2016 și pe site-ul web, nu au fost
primate observații sau comentarii;
1.5. Elaborarea și depunerea unui proiect cu finanțare prin POIM-Axa 4, în
vederea realizării planului de management și al activităților de
monitorizare: Cererea de finantare ”Managementul Integrat al Podișului
Nord Dobrogean” (MIPoNoDo) - cod SMIS 101982, înregistrată cu nr.
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85933/24.10.2016, cu o valoare de 22.263.977 lei și care include
următoarele activități, pe o durată de 36 de luni:
A1 Realizarea planului de management al ariilor naturale protejate din
Podișul Nord Dobrogean:
A1.1 Realizarea, alimentarea cu date și asigurarea operativității bazei de
date GIS a ariilor naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean:
▪ A1.1.1 Stabilirea seturilor de date/informații și a protocoalelor și
metodologiilor de colectare și analiză/ interpretare a datelor privind
ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
▪ A1.1.2 Realizarea și asigurarea operativității bazei de date GIS a
ariilor naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
▪ A1.1.3 Realizarea unei aplicații pentru mobil în vederea colectării de
date de la voluntari;
▪ A1.1.4 Colectarea, validarea și introducerea datelor în baza de date
GIS a ariilor naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean.
A1.2 Analiza structurală a teritoriului din ariile naturale protejate din
Podișul Nord Dobrogean:
A1.2.1 Caracterizarea și cartarea mediului abiotic și biotic din ariile naturale
protejate din Podișul Nord Dobrogean;
A1.2.2 Caracterizarea și cartarea habitatelor naturale și a habitatelor
populațiilor speciilor ce constituie obiectivele de desemnare ale ariilor
naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
A1.2.3 Analiza socio-economică și culturală a comunităților din cele 22 de
localități pe al căror teritoriu administrativ se află ariile naturale protejate
din Podișul Nord Dobrogean;
A1.2.4 Modelarea și virtualizarea 3D a teritoriului din ariile naturale
protejate din Podișul Nord Dobrogean.
A1.3 Analiza funcțională a teritoriului din ariile naturale protejate din
Podișul Nord Dobrogean:
A1.3.1 Diagnoza teritoriului – evaluarea serviciilor oferite de sistemele
ecologice comparativ cu necesitățile/ cerințele societății și capacitatea de
suport a acestora;
A1.3.2 Evaluarea impactului antropic – presiuni și amenințări – asupra
habitatelor naturale și a populațiilor speciilor de interes comunitar și
național ce constituie obiectivele de desemnare ale ariilor naturale protejate
din Podișul Nord Dobrogean (dezvoltarea unui sistem de evaluare a
impactului);
A1.3.3 Evaluarea stării de conservare a habitatelor naturale și a populațiilor
speciilor de interes comunitar și național ce constituie obiectivele de
conservare din ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean.
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A1.4 Realizarea planului de management integrat al ariilor naturale
protejate din Podișul Nord Dobrogean:
A1.4.1 Stabilirea măsurilor de conservare necesare pentru a
menține/restabili starea de conservare favorabilă pentru habitatele naturale
și populațiile speciilor de interes comunitar și național din ariile naturale
protejate din Podișul Nord Dobrogean;
A1.4.2 Elaborarea planului de acțiuni necesar managementului integrat al
ariilor naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
A1.4.3 Identificarea de instrumente și mecanisme care să permită
autofinanțarea Administrației Podișului Nord Dobrogean;
A.1.4.4 Asigurarea de informații de specialitate necesare fundamentării
activităților de informare, educare și conștientizare cu privire la importanța
conservării biodiversității în ariile naturale protejate din Podișul Nord
Dobrogean.
A2. Avizarea și adoptarea planului de management:
A.2.1. Adoptarea planului de management;
A2.2 Derularea procedurilor legale de avizare a planului de management.
A3 Informare, educare, conştientizare privind importanţa conservării
biodiversităţii în ariile naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean:
A3.1 Crearea identității vizuale a Podișului Nord Dobrogean;
A3.2 Realizarea şi promovarea de filme documentare privind importanţa
conservării biodiversităţii în ariile naturale protejate din Podișul Nord
Dobrogean;
A3.3 Campanie on-line de informare şi conştientizare a importanţei
conservării biodiversității ariilor naturale protejate din Podișul Nord
Dobrogean;
A3.4 Campanie de creștere a notorietății ariilor naturale protejate din
Podișul Nord Dobrogean; A3.5 Porțile deschise ale Podișului Nord Dobrogean
– evenimente de informare şi conştientizare prin mijloace artistice a
importanţei conservării biodiversității în ariile naturale protejate din
Podișul Nord Dobrogean;
A3.6 Podișul copiilor – activități de educare și conștientizare a copiilor cu
privire la importanţa conservării biodiversităţii în ariile naturale protejate
din Podişul Nord Dobrogean;
A3.7 Workshop-uri tematice – vânătoare, eoliene, dezvoltare durabilă;
A3.8 Conferințe de presă.
A4. Întărirea capacității administrative a Administrației Podișului Nord
Dobrogean:

Pagina 39

A4.1 Amenajarea sediului Administrației Podișului Nord Dobrogean;
A4.2 Dotarea Administrației Podișului Nord Dobrogean cu echipamentele
necesare asigurării managementului ariilor naturale protejate deținute în
administrație.
Descrierea activităților proiectului este atașată la prezentul raport –
”MiPoNoDo_Descriere activitati”.
2.2.

Probleme privind administrarea

Principalele probleme întâmpinate în administrare au fost de ordin juridic, fiind
consecința unor neclarități/contradicții legislative, după cum urmează:
• Conform prevederilor art. 18 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2007 cu
modificările și completările ulterioare, administrarea se face de către
structura de administrare cu personalitate juridică proprie, astfel că nu
este clar dacă semnatarii contractului de administrare pot avea calitate
de administrator. Această problemă este legată în principal de procesul
de avizare, deoarece APM Tulcea a considerat că există administrare din
momentul semnării contractului nr. 1882/CPP/11.03.2016 și a impus
titularilor obținerea avizului administratorului. Pentru a nu crea blocaje,
cu atât mai mult cu cât o mare parte din avize au fost solicitate pentru
construcții/reamenajări de locuințe din intravilanul unor localități, aceste
avize au fost emise și anterior înființării structurii de administrare cu
personalitate juridică proprie.
•

ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, cel mai important sit desemnat
pentru conservarea pădurilor și pajiștilor de stepă din România (și
Europa, luând în considerare că regiunea stepică se află doar la noi în
țară) a fost dat în administrare secționat, cam 1/3 aflându-se în
administrarea Administrației Parcului Național Munții Măcinului
(APNMM) și 2/3 aflându-se în administrarea noastră. De asemenea,
următoarele rezervații naturale: IV.57 Muntele Consul, IV.58 Dealul
Sarica, IV.61 Carasan – Teke, IV.64 Edirlen, IV.71 Dealul Mândreşti și
IV.72 Mânăstirea Cocoş au fost atribuite atât în administrarea noastră,
cât și în administrarea APNMM, ele fiind situate în partea de ROSCI0201
Podișul Nord Dobrogean administrate de APNMM. De asemenea, în
partea de ROSCI0201 administrată de noi se află localizate rezervațiile
naturale 2.766 Rezervația de liliac Valea Oilor și 2.767 Rezervația de liliac
Fântâna Mare.

Conform contractului de administrare și a Ghidului de finanțare POIM-Axa
4, administratorii pot realiza planuri de management doar pentru ariile
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naturale protejate deținute în administrare. În totală contradicție cu
principiile de desemnare și management al unei arii naturale protejate,
ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean fiind dat în administrare către două
entități diferite, se presupune că fiecare entitate trebuie să stabilească câte
un plan de management pentru porțiunea ce îi revine în administrare,
creându-se astfel o problemă imposibil de rezolvat în aprobarea acestora,
deoarece nu se pot aproba două planuri de management pentru un singur
sit.
Deoarece până în acest moment APNMM nu a inițiat niciun demers pentru
realizarea planului de management, iar APND are deja un proiect depus pentru
realizarea planului de management vă propunem următoarele posibilități de
soluționare a problemei:
o Împărțirea ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean în două
SCI-uri alăturate, fără a afecta suprafața totală:
Avantaje: Nu se schimbă modul de administrare actual, cu excepția clarificării
situației rezervațiilor naturale mai sus menționate.
Dezavantaje: Această soluție are nevoie de justificare științifică greu de găsit și
implică proceduri legislative de durată, inclusiv în relația cu Comisia
Europeană. Va fi afectată în principal partea aflată în administrarea APNMM
care nu are plan de management pentru acea zonă și nici proiecte demarate în
acest scop.
Acțiuni necesare:
▪ Fundamentarea științifică;
▪ Elaborarea propunerii legislative de modificare;
▪ Procesul de adoptare a propunerii legislative.
o Preluarea de către APND a administrării în întregime a
ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean:
Avantaje: APND are deja proiect propus pentru realizarea planului de
management și își poate asuma includerea în proiect și a suprafețelor aflate
acum în administrarea APNMM, cu atât mai mult cu cât rezervațiile naturale
deja au fost incluse în proiect. Se menține un management integrat al sitului.
Dezavantaje: refuzul APNMM de a ceda administrarea, deși faptul că până în
prezent nu au făcut niciun demers pentru realizarea planului de management
al sitului și al rezervațiilor naturale incluse, contrar obligațiilor contractuale de
la preluarea administrării în 2014.
Acțiuni necesare:
▪ Încheierea unor Addendum-uri la cele două contracte de administrare ca
urmare a sesizării acestei situații.
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o Realizarea planului de management de către APND fără
modificarea celorlalte obligații din contractele de
administrare:
Avantaje: APND are deja proiect propus pentru realizarea planului de
management și își poate asuma includerea în proiect și a suprafețelor aflate
acum în administrarea APNMM, cu atât mai mult cu cât rezervațiile naturale
deja au fost incluse în proiect. În plus, prin proiect ne-am propus și realizarea
unui instrument ce va permite evaluarea impactului antropic asupra speciilor
și habitatelor de interes comunitar și național ce constituie obiectivele de
desemnare ale ariilor naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean. Acest
instrument va fi unul de tip analiză multicriterială ce va permite evaluarea
fiecărui impact în parte, dar și a impactului cumulat și va permite luarea
deciziilor de avizare a planurilor/proiectelor/ activităților pe baze științifice
obiectiv fundamentate.
Dezavantaje: Procesul de avizare al planurilor/programelor/proiectelor/
activităților poate fi diferit în cele două administrații, dar APND poate pune la
dispoziția APNMM instrumentul de evaluare a impactului antropic dezvoltat în
cadrul proiectului.
Acțiuni necesare:
▪ Încheierea unor Addendum-uri la cele două contracte de administrare ca
urmare a sesizării acestei situații, prin care APND să preia doar obligația
realizării planului de management.
2.3.

Activități previzionate pentru anul 2017

Pe lângă activitățile de avizare și control, toate celelalte activități sunt incluse
în proiectul ”Managementul integrat al Podișului Nord Dobrogean”
(MiPoNoDo).
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