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PODIŞULUI NORD DOBROGEAN
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Perioada de raportare – 01.01.2017 - 31.12.2017
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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, a Actului Adițional
nr. 1/08.08.2017 și a Actului Adițional nr. 2/18.12.2017.
Structura de administrare cu personalitate juridică proprie:
▪ Asociația ”Administrația Podișului Nord Dobrogean” (APND) – constituită de
Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA și Societatea ”Progresul Silvic”, cu
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 și aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr.
674/24.04.2017 cu următoarea componență:
1. Dr. Iovu Adrian BIRIŞ – Președintele CSAPND, inginer silvic, specialist în habitate
forestiere;
2. Dr. Teodor MARUŞCA – inginer agronom, specialist în habitate de pajişti şi
tufărişuri;
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 APND;
10. Directorul APND.
Consiliul consultativ (CCAPND): componența și regulamentul de organizare și funcționare
au fost stabilite și supuse dezbaterii publice în decembrie 2016 și au fost aprobate prin
Ordinul viceprim-ministrului, ministrului mediului nr. 761/18.05.2017.
1.2.
ARIILE NATURALE PROTEJATE DEȚINUTE ÎN ADMINISTRARE:
ROSCI0201 Podișul 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.62 Valea Ostrovului, IV.63 Uspenia, IV.65 Casimcea, IV.66 Colțanii
Mari, IV.67 Peceneaga, IV.68 Măgurele, IV.69 Războieni, 2.765 Dealul Bujorului, 2.766
Rezervația de liliac Valea Oilor, 2.767 Rezervația de liliac Fântâna Mare, 2.768 Vârful
Secarul și 2.769 Korum Tarla.
1.3.

PERIOADA DE RAPORTARE: 01.01.2017 – 31.12.2017

2. ENUMERAREA OBIECTIVELOR DE CONSERVARE
Obiectivele de desemnare ale ariilor naturale protejate preluate în administrare sunt
prezentate în detaliu în Anexa la prezentul raport.
3. PRESIUNI ANTROPICE ŞI NATURALE
În general presiunile/amenințările au fost eliminate/diminuate semnificativ prin condițiile
impuse în procedura de avizare a planurilor/proiectelor/activităților.
Emiterea de către APM Tulcea a autorizațiilor de recoltare/capturare a speciilor de faună și
floră sălbatică, în vederea utilizării şi/sau comercializării acestora s-a făcut fără informarea
sau consultarea APND.
Deși nu implementăm încă un sistem adecvat de monitorizare, vizitele în teren realizate de
personalul APND și de membrii Consiliului Științific pentru verificarea amplasamentelor
planurilor/proiectelor/activităților au dus la identificarea următoarelor presiuni/amenințări:
▪ suprapășunatul cu ovine și caprine ce reprezintă 75% din UVM, este unul din factorii
principali de degradare continuă a habitatelor de stepă;
▪ lipsa perdelelor de protecție și a sistemelor agro-silvo-pastorale întrețin tendințele de
aridizare;
▪ economia locală are un grad extrem de scăzut al diversificării, bazându-se aproape
exclusive pe vânătoare, utilizarea energiei eoliene și activități Agricole.
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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 depus pentru obținerea finanțare prin
POIM/Axa prioritară 4.
În prezent datele oficiale existente sunt contradictorii, în Formularele Standard Natura 2000
speciile și habitatele naturale sunt caracterizate ca având o stare de conservare în general
bună sau chiar excelentă, pe când Raportul național elaborat în baza art. 17 din Directiva
Consiliului 92/43/CEE arată că habitatele din ROSCI0201 se află într-o stare de conservare
nefavorabilă-inadecvată (62C0*, 91AA*, 91M0, 91Y0 și 92A0) și chiar nefavorabilă-rea
(91I0*). Această situație este extrem de îngrijorătoare în cazul ariilor naturale din Podișul
Nord Dobrogean deoarece ele se află în regiunea biogeografică stepică ce se află exclusiv
pe teritoriul României în cadrul Uniunii Europene, iar datele vizează habitate prioritare cu
distribuție semnificativă în ROSCI0201: 62C0* - suprafața din sit reprezintă 44% din
suprafața totală la nivel național, 91AA* - suprafața din sit reprezintă 62% din suprafața
totală la nivel național, iar în cazul 91X0* suprafața din sit reprezintă 70% din suprafața
totală la nivel național, el fiind de altfel prezent doar în două situri. În plus, BirdLife
Internațional a inclus Stepa Casimcea pe lista siturilor critic periclitate la nivel internațional
din cauza fermelor eoliene și a suprapășunatului.

5. AVIZARE

PLANURI/PROIECTE/ACTIVITĂȚI,

ÎN

CADRUL

PROCEDURILOR

DE

REGLEMENTARE DERULATE DE AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA

Nr. crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul

Amenajamentul Silvic
al OS Niculițel

Aviz nr. 21/APND/28.02.2017 – 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 şi a rezervaţiilor naturale IV.58 Dealul
Sarica, IV.61 Carasan – Teke, IV.64 Edirlen și IV.72
Mânăstirea Cocoş, specificate în Capitolul 8 din Raportul de
mediu elaborat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
“Marin Drăcea” – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare şi
Experimentare-Producţie
Piteşti,
cu
următoarele
completări/modificări:

Planuri/programe
1.

Ocolul Silvic
Niculițel
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Nr. crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul
1.1. Pe suprafeţele de pădure incluse în rezervaţiile naturale
IV.58 Dealul Sarica, IV.61 Carasan – Teke, IV.64 Edirlen și
IV.72 Mânăstirea Cocoş 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. Aplicarea de măsuri care să împiedice succesiunea
naturală în pajiștile stepice din rezervațiile naturale IV.58
Dealul Sarica, IV.61 Carasan – Teke, IV.64 Edirlen și IV.72
Mânăstirea Cocoş;
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, 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;
1.4. Nu se permite schimbarea compoziţiei actuale a
arboretelor naturale şi înlocuirea acestora cu specii alohtone;
1.5. 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.
1.6. Vor fi exceptate de la împădurire golurile/ochiuril 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 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. Evidenţierea în amenajamentul silvic a limitelor ariilor
naturale protejate, care se suprapun peste terenurile aflate în
administrarea Ocolului Silvic Cerna.

Pagina 5

Nr. crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul
6. 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.

2.

Ocolul Silvic
Măcin

Amenajamentul silvic
al OS Măcin

Aviz nr. 48/APND/10.04.2016 – favorabil, 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 și ROSPA0091 Pădurea Babadag,
cu următoarele completări/modificări:
1.1. În habitatele forestiere de interes comunitar 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;
1.2. Nu se permite schimbarea compoziţiei actuale a
arboretelor naturale şi înlocuirea acestora cu specii
alohtone;
1.3. Arborii bătrâni, găunoşi și/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;
1.4. 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;
1.5. Diminuarea activităţilor de exploatare forestieră în
perioada migraţiei de primăvară a păsărilor (martie aprilie) şi a migraţiei de toamnă (septembrie octombrie);
1.6. 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
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Nr. crt.

Titular

3.

S.C. SEMAR 2000
S.R.L.

4.

S.C. TAUR
DOBROGEAN
S.R.L.

Obiectul avizului

PUZ pentru construire
pensiune agroturistică,
comuna Ciucurova
PUZ pentru construire
fermă bovine în
intravilanul satului
Neatârnarea, comuna
Beidaud

Avizul
Podişul Nord Dobrogean şi ROSPA0091 Pădurea
Babadag.
1.7. Menţinerea în arborete a speciilor care fructifică şi
asigură baza trofică pentru speciile de păsări.
1.8. 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 Măcin, 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 Măcin.
6. Amenajamentul silvic, inclusiv în format GIS, cu
evidenţierea parcelelor incluse în ROSCI0201 Podişul
Nord Dobrogean și ROSPA0091 Pădurea Babadag va fi
transmis Administraţiei Podişului Nord Dobrogean în
termen de 60 de zile de la data aprobării acestuia.
Aviz nr. 170/APND/31.07.2017 – favorabil, fără condiții.

Aviz nr. 201/APND/25.09.2017 – favorabil, fără condiții.

Proiecte
1.

Haralambie Mihai
și Haralambie
Valentina

Construcție locuință
P+M în satul Slava
Cercheză

Aviz nr. 20/APND/28.02.2017 – favorabil 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.

2.

Consiliul Județean
Tulcea

Modernizare
infrastructură de
transport regional pe

Aviz nr. 38/APND/24.03.2017 – pozitiv cu următoarele
condiții:
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Nr. crt.

Titular

Obiectul avizului
traseul Vișina –
Ceamurlia de Sus

3.

Consiliul Județean
Tulcea

Modernizare
infrastructură de
transport regional pe
traseul Enisala –
Babadag – Slava Rusă

Avizul
nu se vor amplasa organizările de şantier şi depozitele de
deşeuri în interiorul ROSCI0201 Podişul Nord
Dobrogean şi ROSPA0091 Pădurea Babadag;
2. nu se vor realiza gropi de împrumut în interiorul
ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean şi ROSPA0091
Pădurea Babadag;
3. materialele de construcţie şi deşeurile nu vor fi amplasate
direct pe sol;
4. nu este permisă circulaţia autovehiculelor şi a utilajelor
în afara drumurilor trasate prin proiectul de organizare a
şantierului;
5. umezirea în permanenţă a sectoarelor de lucru pe
perioada de execuţie a lucrărilor;
6. se recomandă utilizarea de echipamente şi utilaje
silenţioase şi cu un grad de poluare cât mai scăzut;
7. orice modificare a proiectului va trebui anunţată
Administrației Podișului Nord Dobrogean;
8. în cazul în care pe perioada de execuţie a lucrărilor se
observă apariţia pe amplasamentul proiectului din
interiorul ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și/sau
ROSPA0091 Pădurea Babadag a unor 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 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;
9. 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.
Aviz nr. 39/APND/24.03.2017 – pozitiv cu următoarele
condiții:
1. nu se vor amplasa organizările de şantier şi depozitele de
deşeuri în interiorul ROSCI0201 Podişul Nord
Dobrogean şi ROSPA0091 Pădurea Babadag;
2. nu se vor realiza gropi de împrumut în interiorul
ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean şi ROSPA0091
Pădurea Babadag;
3. materialele de construcţie şi deşeurile nu vor fi amplasate
direct pe sol;
4. nu este permisă circulaţia autovehiculelor şi a utilajelor
în afara drumurilor trasate prin proiectul de organizare a
şantierului;
5. umezirea în permanenţă a sectoarelor de lucru pe
perioada de execuţie a lucrărilor;
6. în interiorul ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean şi
ROSPA0091 Pădurea Babadag lucrările să se desfăşoare
1.
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Nr. crt.

4.

Titular

Consiliul Județean
Tulcea

Obiectul avizului

Modernizare
infrastructură de
transport regional pe
traseul Baia –
Ceamurlia de Sus

Avizul
pe tronsoane scurte, eşalonat, evitându-se deschiderea de
fronturi simultane;
7. se recomandă utilizarea de echipamente şi utilaje
silenţioase şi cu un grad de poluare cât mai scăzut;
8. orice modificare a proiectului va trebui anunţată
Administrației Podișului Nord Dobrogean;
9. 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;
10. 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
Aviz nr. 40/APND/24.03.2017 – pozitiv cu următoarele
condiții:
1. nu se vor amplasa organizările de şantier şi depozitele de
deşeuri în interiorul siturilor ROSCI0201 Podişul Nord
Dobrogean şi ROSPA0091 Pădurea Babadag;
2. nu se vor realiza gropi de împrumut în interiorul siturilor
ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean şi ROSPA0091
Pădurea Babadag;
3. materialele de construcţie şi deşeurile nu vor fi amplasate
direct pe sol;
4. nu este permisă circulaţia autovehiculelor şi a utilajelor
în afara drumurilor trasate prin proiectul de organizare a
şantierului;
5. umezirea în permanenţă a sectoarelor de lucru pe
perioada de execuţie a lucrărilor;
6. se recomandă utilizarea de echipamente şi utilaje
silenţioase şi cu un grad de poluare cât mai scăzut;
7. orice modificare a proiectului va trebui anunţată
Administrației Podișului Nord Dobrogean;
8. 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
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9.

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.

5.

SC SERMAR 2000
SRL

Construire pensiune
agroturistică,
extravilanul comunei
Ciucurova

Aviz nr. 53/APND/14.04.2017 – favorabil cu următoarele
condiții:
1. 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;
2. avizarea și aprobarea Planului de Urbanism Zonal;
3. utilizarea, în măsura posibilităților, a elementelor
tradiționale, a materialelor de construcții și a forței de
muncă din zonă.

6.

PFA Bîrsanu D.
Ionuț

Construire pensiune
agro-turistică P+M,
”Vila la Bârsanu”,
anexă (grajd),
împrejmuire teren, în
satului Fântâna Mare

Aviz nr. 54/APND/14.04.2017 – favorabil cu următoarele
condiții:
1. 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;
2. utilizarea, în măsura posibilităților, a elementelor
tradiționale, a materialelor de construcții și a forței de
muncă din zonă.

7.

Comuna Slava
Cercheză

Reabilitare,
modernizare, extindere
și dotare așezământ
cultural în satul Slava
Cercheză

Aviz nr. 64/APND/02.05.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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
păsări ce constituie obiectivele de conservare ale
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;
2. 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;
3. utilizarea, în măsura posibilităților, a elementelor
tradiționale, a materialelor de construcții și a forței de
muncă din zonă.
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8.

Comuna Slava
Cercheză

Reabilitare străzi în
satele Slava Rusă și
Slava Cercheză

Aviz nr. 65/APND/02.05.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. umezirea în permanenţă a sectoarelor de lucru pe
perioada de execuţie a lucrărilor;
2. se recomandă utilizarea de echipamente şi utilaje
silenţioase şi cu un grad de poluare cât mai scăzut;
3. 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
păsări ce constituie obiectivele de conservare ale
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;
4. 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.

9.

Comuna Slava
Cercheză

Modernizare cămin
cultural în satul Slava
Cercheză

10.

Mănăstirea de
maici Vovidenia

Ansamblu de chilii și
anexe pentru
Mănăstirea Vovidenia
din satul Slava Rusă

Aviz nr. 66/APND/02.05.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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
păsări ce constituie obiectivele de conservare ale
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;
2. 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;
3. utilizarea, în măsura posibilităților, a elementelor
tradiționale, a materialelor de construcții și a forței de
muncă din zonă.
Aviz nr. 77/APND/10.05.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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
păsări ce constituie obiectivele de conservare ale
ROSPA0091 Pădurea Babadag se sistează lucrările în
zona/zonele respective până se încheie perioada de
creştere a puilor şi se anunţă administratorul siturilor.
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Suprafaţa zonei pe care vor fi sistate lucrările se stabileşte
împreună cu administratorul siturilor, în funcţie de specia
vizată şi de amplasament;
2. 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;
3. utilizarea, în măsura posibilităților, a materialelor de
construcții și a forței de muncă din zonă.
Aviz nr. 87/APND/30.05.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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.

11.

Cornei Iulian

Construire locuință
P+M în satul Slava
Cercheză

12.

PFA COSMA
GRIGORE

Construire pensiune
agroturistică în satul
Topolog

Aviz nr. 99/APND/14.06.2017 – favorabil, fără condiții:
Motivele care au stat la baza deciziei de emitere a avizului
favorabil fără condiții sunt următoarele:
▪ Amplasamentul proiectului este în vecinătatea
ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și
ROSPA0091 Pădurea Babadag și nu generează un
impact negativ asupra obiectivelor de conservare ale
acestora.

13.

Gheorghe
Constantin

Construcție garaj în
satul Ciucurova

Aviz nr. 102/APND/15.06.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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.

14.

PFA TĂNASE
ELENA AGRO

Construire rampă de
gunoi în extravilanul
comunei Stejaru

Aviz nr. 121/APND/27.06.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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 acestor arii naturale
protejate 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;
2. în perioada de execuție a lucrărilor trebuie respectate
prevederile art. 33 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007
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aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

15.

S.N.T.G.N.
TRANSGAZ S.A.
Mediaș

PT2 – Punere în
siguranță conducta
Tranzit 3, zona
Ceamurlia de Sus, în
comuna Baia

Aviz nr. 123/APND/28.06.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. refacerea documentației tehnice conform solicitărilor din
adresa nr. 122/APND/28.06.2017 și transmiterea
informațiilor suplimentare solicitate înainte de începerea
lucrărilor;
2. informarea Administrației Podișului Nord Dobrogean cu
privire la perioada de realizare a lucrărilor, cu minim 24
de ore înainte de începerea acestora;
3. orice modificare a proiectului va trebui anunțată
Administrației Podișului Nord Dobrogean;
4. în cazul în care pe perioada de execuţie a lucrărilor se
observă existența 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 şi se anunţă
Administrația Podișului Nord Dobrogean. Perioada în
care vor fi sistate lucrările se stabileşte împreună cu
Administrația Podișului Nord Dobrogean, în funcţie de
specia vizată şi de amplasament și de posibilitatea de
relocare a cuiburilor;
5. 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.

16.

S.N.T.G.N.
TRANSGAZ S.A.
Mediaș

PT3 – Punere în
siguranță conducta
Tranzit 1, zona
Camena, în comuna
Baia

Aviz nr. 124/APND/28.06.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. refacerea documentației tehnice conform solicitărilor din
adresa nr. 122/APND/28.06.2017 și transmiterea
informațiilor suplimentare solicitate înainte de începerea
lucrărilor;
2. informarea Administrației Podișului Nord Dobrogean cu
privire la perioada de realizare a lucrărilor, cu minim 24
de ore înainte de începerea acestora;
3. orice modificare a proiectului va trebui anunțată
Administrației Podișului Nord Dobrogean;
4. în cazul în care pe perioada de execuţie a lucrărilor se
observă existența 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 şi se anunţă
Administrația Podișului Nord Dobrogean. Perioada în
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5.

care vor fi sistate lucrările se stabileşte împreună cu
Administrația Podișului Nord Dobrogean, în funcţie de
specia vizată şi de amplasament și de posibilitatea de
relocare a cuiburilor;
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.

17.

Mihailov Sava

Construire locuință
subsol-parter-etaj
mansardat cu montaj de
panouri solare termice
și fotovoltaice pe
acoperiș, în satul Slava
Rusă

Aviz nr. 146/APND/18.07.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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.

18.

PFA GUREI
HRISTINA
APICULTURA

Construire pensiune
agroturistică
HRISTINA, în satul
Slava Rusă

Aviz nr. 147/APND/18.07.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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;
2. utilizarea, în măsura posibilităților, a elementelor
tradiționale, a materialelor de construcții și a forței de
muncă din zonă.

19.

MANOLACHE
MARIUS

Construire casă de
vacanță parter +
mansardă, în satul
Slava Cercheză

Aviz nr. 150/APND/18.07.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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.

20.

CARA MATRONA

Schimbare acoperiș, în
satul Slava Cercheză

Aviz nr. 151/APND/18.07.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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.

21.

Ștefan Ion Gabriel

Construire locuință
P+1E, satul
Neatârnarea, comuna
Beidaud

Aviz nr. 163/APND/24.07.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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
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completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare.

22.

Consiliul Județean
Tulcea

Reabilitare DJ222,
Ceamurlia de SusSarighiol de Deal –
limita județ Constanța,
km. 81+921 – km.
94+518

23.

Comuna Casimcea

Înființare sistem de
colectare și tratare a
apelor uzate, în
intravilanul comunei
Casimcea

Aviz nr. 164/APND/24.07.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. nu se vor amplasa organizările de şantier şi depozitele de
deşeuri în interiorul ROSCI0201 Podişul Nord
Dobrogean şi ROSPA0100 Stepa Casimcea;
2. nu se vor realiza gropi de împrumut în interiorul
ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean şi ROSPA0100
Stepa Casimcea;
3. materialele de construcţie şi deşeurile nu vor fi amplasate
direct pe sol;
4. nu este permisă circulaţia autovehiculelor şi a utilajelor
în afara drumurilor trasate prin proiectul de organizare a
şantierului;
5. umezirea în permanență a sectoarelor de lucru pe
perioada de execuţie a lucrărilor;
6. se recomandă utilizarea de echipamente şi utilaje
silenţioase şi cu un grad de poluare cât mai scăzut;
7. orice modificare a proiectului va trebui anunţată
Administrației Podișului Nord Dobrogean;
8. informarea Administrației Podișului Nord Dobrogean cu
privire la perioada de realizare a lucrărilor, cu minim 24
de ore înainte de începerea acestora;
9. 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 ROSPA0100 Stepa Casimcea se
sistează lucrările în zona/zonele respective 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;
10. 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.
Aviz nr. 165/APND/24.07.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. nu se vor amplasa organizările de şantier şi depozitele de
deşeuri în interiorul ROSCI0201 Podişul Nord
Dobrogean şi ROSPA0100 Stepa Casimcea;
2. nu se vor realiza gropi de împrumut în interiorul
ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean şi ROSPA0100
Stepa Casimcea;
3. materialele de construcţie şi deşeurile nu vor fi amplasate
direct pe sol;
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nu este permisă circulaţia autovehiculelor şi a utilajelor
în afara drumurilor trasate prin proiectul de organizare a
şantierului;
5. se recomandă utilizarea de echipamente şi utilaje
silenţioase şi cu un grad de poluare cât mai scăzut;
6. orice modificare a proiectului va trebui anunţată
Administrației Podișului Nord Dobrogean;
7. informarea Administrației Podișului Nord Dobrogean cu
privire la perioada de realizare a lucrărilor, cu minim 24
de ore înainte de începerea acestora;
8. 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 ROSPA0100 Stepa Casimcea se
sistează lucrările în zona/zonele respective 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;
9. 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.
Aviz nr. 171/APND/31.07.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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
păsări ce constituie obiectivele de conservare ale
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;
2. 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.
4.

24.

Comuna Slava
Cercheză

Construire piață în
satul Slava Rusă

25.

Comuna Slava
Cercheză

Construire piață în
satul Slava Cercheză

Aviz nr. 172/APND/31.07.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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
păsări ce constituie obiectivele de conservare ale
ROSPA0091 Pădurea Babadag se sistează lucrările în
zona/zonele respective până se încheie perioada de
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26.

Comuna Topolog

Modernizare aducțiune
alimentare cu apă în
comuna Topolog,
extravilan

27.

Comuna Topolog

Realizare sistem
alimentare cu apă, satul
Calfa și extravilan
comuna Topolog

Avizul
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;
2. 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. 173/APND/31.07.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. nu se vor amplasa organizările de şantier şi depozitele de
deşeuri în interiorul ROSPA0091 Pădurea Babadag;
2. nu se vor realiza gropi de împrumut în interiorul
ROSPA0091 Pădurea Babadag;
3. materialele de construcţie şi deşeurile nu vor fi amplasate
direct pe sol;
4. se recomandă utilizarea de echipamente şi utilaje
silenţioase şi cu un grad de poluare cât mai scăzut;
5. orice modificare a proiectului va trebui anunţată
Administrației Podișului Nord Dobrogean;
6. informarea Administrației Podișului Nord Dobrogean cu
privire la perioada de realizare a lucrărilor, cu minim 24
de ore înainte de începerea acestora;
7. 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.
Aviz nr. 175/APND/03.08.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. nu se vor amplasa organizările de șantier şi depozitele de
deșeuri în interiorul ROSPA0100 Stepa Casimcea;
2. nu se vor realiza gropi de împrumut în interiorul
ROSPA0100 Stepa Casimcea;
3. materialele de construcţie şi deşeurile nu vor fi amplasate
direct pe sol;
4. se recomandă utilizarea de echipamente şi utilaje
silenţioase şi cu un grad de poluare cât mai scăzut;
5. orice modificare a proiectului va trebui anunţată
Administrației Podișului Nord Dobrogean;
6. informarea Administrației Podișului Nord Dobrogean cu
privire la perioada de realizare a lucrărilor, cu minim 24
de ore înainte de începerea acestora;
7. 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.
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Nr. crt.

Titular

Obiectul avizului

28.

PFA GĂLIMAN
STERE

Construire fermă
tăurași, comuna
Casimcea

29.

Consiliul Județean
Tulcea

Reabilitare DJ222,
Horia – Hamcearca Nifon, km. 0+000 –
km. 16+000

30.

Roșca Dumitru

Demolare construcții în
satul Fântâna Mare

Avizul
Aviz nr. 177/APND/16.08.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. în perioada de execuție a lucrărilor și de operare trebuie
respectate prevederile art. 33 alin. (1) și (2) din OUG nr.
57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. informarea Administrației Podișului Nord Dobrogean cu
privire la perioada de realizare a lucrărilor, cu minim 24
de ore înainte de începerea acestora;
3. orice modificare a proiectului va trebui anunțată
Administrației Podișului Nord Dobrogean.
Aviz nr. 178/APND/17.08.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. nu se vor amplasa organizările de şantier şi depozitele de
deşeuri în interiorul ROSCI0201 Podişul Nord
Dobrogean şi ROSPA0100 Stepa Casimcea;
2. nu se vor realiza gropi de împrumut în interiorul
ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean şi ROSPA0100
Stepa Casimcea;
3. materialele de construcţie şi deşeurile nu vor fi amplasate
direct pe sol;
4. nu este permisă circulaţia autovehiculelor şi a utilajelor
în afara drumurilor trasate prin proiectul de organizare a
şantierului;
5. umezirea în permanență a sectoarelor de lucru pe
perioada de execuţie a lucrărilor;
6. se recomandă utilizarea de echipamente şi utilaje
silenţioase şi cu un grad de poluare cât mai scăzut;
7. orice modificare a proiectului va trebui anunţată
Administrației Podișului Nord Dobrogean;
8. informarea Administrației Podișului Nord Dobrogean cu
privire la perioada de realizare a lucrărilor, cu minim 24
de ore înainte de începerea acestora;
9. 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 ROSPA0100 Stepa Casimcea se
sistează lucrările în zona/zonele respective 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;
10. 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.
Aviz nr. 179/APND/17.08.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
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Nr. crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul
1.

2.

în perioada de execuție a lucrărilor de demolare 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;
informarea Administrației Podișului Nord Dobrogean cu
privire la perioada de demolare a construcțiilor, cu minim
24 de ore înainte de începerea acestora.

31.

PFA COSTACHE
MARIANA
FERMIER

Construire platformă
depozitare dejecții
solide provenite de la
animale, în satul
Ciucurova

Aviz nr. 180/APND/17.08.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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.

32.

Stoica Ionel

Construire anexă C2 în
satul Slava Rusă

Aviz nr. 187/APND/29.08.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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.

33.

Comuna Ciucurova

Amenajare teren de
sport multifuncțional în
intravilanul comunei
Ciucurova

34.

SC ZOELEN SRL

Amplasarea și
instalarea unui sistem
de distribuție gaze
petroliere lichefiate
pentru autovehicule
format dintr-o stație
SKID, comuna
Casimcea

Aviz nr. 208/APND/10.10.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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
păsări ce constituie obiectivele de conservare ale
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;
2. 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. 209/APND/09.10.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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
păsări ce constituie obiectivele de conservare ale
ROSPA0100 Stepa Casimcea 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
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Nr. crt.

Titular

Obiectul avizului

35.

SC TAUR
DOBROGEAN
SRL

Construire fermă
bovine, satul
Neatârnarea, comuna
Beidaud

36.

Comuna Stejaru

Suplimentare puțuri de
apă forate, conducte de
apă și branșamente,
instalații electrice,
satele Stejaru, Vasile
Alecsandri și Mina
Altân Tepe

37.

Comuna Baia

Reabilitare și
modernizare sistem de
iluminat public stradal,
satele Baia, Camena,
Caugagia, Ceamurlia
de Sus și Panduru

Avizul
împreună cu administratorul siturilor, în funcţie de specia
vizată şi de amplasament;
2. 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. 216/APND/23.10.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. în perioada de execuție a lucrărilor și de operare trebuie
respectate prevederile art. 33 alin. (1) și (2) din OUG nr.
57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. informarea Administrației Podișului Nord Dobrogean cu
privire la perioada de realizare a lucrărilor, cu minim 24
de ore înainte de începerea acestora;
3. orice modificare a proiectului va trebui anunțată
Administrației Podișului Nord Dobrogean.
Aviz nr. 220/APND/26.10.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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
păsări ce constituie obiectivele de conservare ale
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;
2. 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. 221/APND/26.10.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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
păsări ce constituie obiectivele de conservare ale
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;
2. în perioada de execuție a lucrărilor și, ulterior, în cea de
funcționare, trebuie respectate prevederile art. 33 alin. (1)
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Nr. crt.

Titular

Obiectul avizului

38.

Comuna Slava
Cercheză

Reabilitare și
modernizare dispensar
comună Slava
Cercheză, sat Slava
Cercheză

39.

Consiliul Județean
Tulcea

Modernizare
infrastructură de
transport regional pe
traseul TraianPeceneaga-OstrovDăeni-Făgărașu Nou

Avizul
și (2) din OUG nr. 57/2007 aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Aviz nr. 222/APND/26.10.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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
păsări ce constituie obiectivele de conservare ale
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;
2. 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. 226/APND/22.11.2017 – pozitiv cu următoarele
condiții:
1. nu se vor amplasa organizările de şantier şi depozitele de
deşeuri în interiorul ROSCI0201 Podişul Nord
Dobrogean;
2. nu se vor realiza gropi de împrumut în interiorul
ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean;
3. materialele de construcţie şi deşeurile nu vor fi amplasate
direct pe sol;
4. nu este permisă circulaţia autovehiculelor şi a utilajelor
în afara drumurilor trasate prin proiectul de organizare a
şantierului;
5. umezirea în permanenţă a sectoarelor de lucru pe
perioada de execuţie a lucrărilor;
6. se recomandă utilizarea de echipamente şi utilaje
silenţioase şi cu un grad de poluare cât mai scăzut;
7. orice modificare a proiectului va trebui anunţată
Administrației Podișului Nord Dobrogean;
8. în cazul în care pe perioada de execuţie a lucrărilor se
observă apariţia pe amplasamentul proiectului din
interiorul ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean a unor
cuiburi sau locuri de reproducere/odihnă a speciilor de
mamifere, amfibieni şi reptile ce constituie obiectivele de
conservare ale acestei arii naturale protejate se sistează
lucrările în zona/zonele respective şi se anunţă
administratorul siturilor. Măsurile de protecție se vor
stabili împreună cu Administrația Podișului Nord
Dobrogean, în funcţie de specia vizată şi de
amplasament;
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Nr. crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul
9.

40.

Comuna Casimcea

Modernizarea și
dotarea iluminatului
public, satele Corugea,
Rahman, Războieni,
Haidar și Cișmeaua
Nouă

41.

Comuna Casimcea

Eficientizarea
consumului energetic
în comuna Casimcea

42.

Comuna Stejaru

Modernizare iluminat
public, sat Stejaru

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.

Aviz nr. 229/APND/08.11.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. în cazul în care pe perioada de execuție a lucrărilor se
observă apariția pe amplasamentul proiectului a unor
cuiburi sau locuri de reproducere/odihnă a speciilor de
păsări ce constituie obiectivele de conservare ale
ROSPA0100 Stepa Casimcea și ROSCI0201 Podișul
Nord Dobrogean se sistează lucrările în zona/zonele
respective 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;
2. 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. 240/APND/20.11.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. în cazul în care pe perioada de execuție a lucrărilor se
observă apariția pe amplasamentul proiectului a unor
cuiburi sau locuri de reproducere/odihnă a speciilor de
păsări ce constituie obiectivele de conservare ale
ROSPA0100 Stepa Casimcea și ROSCI0201 Podișul
Nord Dobrogean se sistează lucrările în zona/zonele
respective 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;
2. 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. 241/APND/20.11.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. în cazul în care pe perioada de execuție a lucrărilor se
observă apariția pe amplasamentul proiectului a unor
cuiburi sau locuri de reproducere/odihnă a speciilor de
păsări ce constituie obiectivele de conservare ale
ROSPA0091 Pădurea Babadagse sistează lucrările în
zona/zonele respective 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;
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Nr. crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul
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. 242/APND/20.11.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. în cazul în care pe perioada de execuție a lucrărilor se
observă apariția pe amplasamentul proiectului a unor
cuiburi sau locuri de reproducere/odihnă a speciilor de
păsări ce constituie obiectivele de conservare ale
ROSPA0091 Pădurea Babadagse sistează lucrările în
zona/zonele respective 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;
2. 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. 243/APND/20.11.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. în cazul în care pe perioada de execuție a lucrărilor se
observă apariția pe amplasamentul proiectului a unor
cuiburi sau locuri de reproducere/odihnă a speciilor de
păsări ce constituie obiectivele de conservare ale
ROSPA0091 Pădurea Babadagse sistează lucrările în
zona/zonele respective 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;
2. 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. 251/APND/13.12.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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. 252/APND/13.12.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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
păsări ce constituie obiectivele de conservare ale
2.

43.

Comuna Stejaru

Modernizare iluminat
public, sat Vasile
Alecsandri

44.

Comuna Stejaru

Modernizare iluminat
public, sat Mina Altân
Tepe

45.

PFA HERDA
CONSTANTIN

Construire platformă
depozitare deșeuri
animaliere, comuna
Topolog

46.

Popescu Dan Florin

Reabilitare imobile
parter – locuință
unifamilială parter C1
și anexa C2, satul
Caugagia, comuna Baia
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Nr. crt.

47.

Titular

Obiectul avizului

PFA SILEA
VALENTINA

Construire platformă
depozitare deșeuri
animaliere, comuna
Topolog

SC TOPORAȘUL
VERDE SRL
Ocolul Silvic
Stejaru

Cerere de plată către
APIA
Exploatarea partizilor
în 2017

Avizul
ROSPA0091 Pădurea Babadag se sistează lucrările în
zona/zonele respective şi se anunţă administratorul
siturilor. Perioada pe care vor fi sistate lucrările se
stabileşte împreună cu administratorul siturilor, în
funcţie de specia vizată şi de amplasament;
2. 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;
3. utilizarea, în măsura posibilităților, a materialelor de
construcții și a forței de muncă din zonă.
Aviz nr. 253/APND/13.12.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. 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.
2.

Aviz nr. 4/APND/13.01.2017 – favorabil fără condiții.
Aviz nr. 37/APND/23.03.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. Nu se permite schimbarea compoziției actuale a
arboretelor naturale;
2. Păstrarea a minim 3 arbori morți pe picior sau pe sol la
hectar;
3. Arborii în care sunt instalate cuiburi vor fi marcați cu
semne distinctive și nu vor fi tăiați. Ei vor fi incluși în
baza de date GIS a amenajamentului silvic, iar
informațiile vor fi transmise Administrației Podișului
Nord Dobrogean;
4. Se vor evita lucrările silvice în perioadele de cuibărit și
creștere a puilor în zonele în care se constată prezența
cuiburilor;
5. Menținerea în arborete a speciilor care fructifică și
asigură baza trofică pentru speciile de păsări;
6. Se vor diminua activitățile de exploatare forestieră în
perioada migrației de primăvară (martie-aprilie) și a celei
de toamnă (septembrie-octombrie);
7. Reducerea la minim a disturbanțelor asupra solului și a
biocenozei forestiere cu ocazia lucrărilor silvo-culturale
și de exploatare;
8. Respectarea 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;
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Nr. crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul
9.

3.

Ocolul Silvic
Ciucurova

Exploatarea partizilor
în 2017
1.

Informarea imediată a Administrației Podișului Nord
Dobrogean în cazul constatării oricăror evenimente ce
pot afecta starea de conservare a habitatelor naturale și a
speciilor de interes comunitar ce fac obiectul desemnării
ariilor naturale protejate ce se suprapun peste terenurile
aflate în adminsitrarea OS Stejaru, cum ar fi incendii,
acte de braconaj, epizootii etc.

Aviz nr. 41/APND/30.03.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
Respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr.
13/APND/19.12.2016.

2.
4.

Ocolul Silvic
Niculițel

Exploatarea partizilor
în 2017
3.

Aviz nr. 47/APND/10.04.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
Respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr.
21/APND/28.02.2017.

5.

Suflaru Mihai

Cultivarea terenului

Aviz nr. 56/APND/20.04.2017 – favorabil fără condiții.

6.

SC EDNIC SERV
SRL

Exploatarea partizilor
în 2017

Aviz nr. 62/APND/02.05.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
Respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr.
13/APND/19.12.2016 transmis Ocolului Silvic Ciucurova.

4.
5.
7.

Ocolul Silvic
Babadag

Exploatarea partizilor
în 2017
6.

Aviz nr. 63/APND/02.05.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
Respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr.
12/APND/19.12.2016.

7.
8.

Ocolul Silvic Cerna

Exploatarea partizilor
în 2017

Aviz nr. 69/APND/03.05.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
Respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr.
10/APND/14.12.2016.

9.

PFA Șerban N.
Cătălina

Activitatea
corespunzătoare
codului CAEN0161

Aviz nr. 70/APND/03.05.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. în cazul în care pe perioada de execuție a lucrărilor
agricole se observă pe amplasamentul fermei agricole
existența unor cuiburi ale speciilor ce constituie
obiectivele de conservare ale ROSCI0201 Podișul Nord
Dobrogean și 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;
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Nr. crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul
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. 71/APND/03.05.2017 – favorabil fără condiții.
2.

10.
11.
12.
13.

SC TERRA
PROSPER SRL
Toma Ion
SC TOPORAȘUL
VERDE SRL
SC GRASA
GARBY SRL

Cerere de plată către
APIA
Cerere de plată către
APIA
Cerere de plată către
APIA
Activitatea
corespunzătoare
codului CAEN0111 și
secundar CAEN0161

Aviz nr. 72/APND/03.05.2017 – favorabil fără condiții.
Aviz nr. 78/APND/10.05.2017 – favorabil fără condiții.
Aviz nr. 86/APND/29.05.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. în cazul în care pe perioada de execuție a lucrărilor
agricole se observă pe amplasamentul fermei agricole
existența unor cuiburi ale speciilor ce constituie
obiectivele de conservare ale ROSCI0201 Podișul Nord
Dobrogean și ROSPA0091 Pădurea Babadag 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;
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.

14.

AVPS Miorița

Activitatea de
vânătoare în sezonul
2017/2018 pe fondul de
vânătoare nr. 13
Fântâna Mare

Aviz nr. 103/APND/15.06.2017 – negativ.
Motivele care au stat la baza deciziei de emitere a avizului
negativ:
▪ Nerespectarea niciuneia din condițiile impuse la avizarea
activităților de vânătoare în sezonul 2016/2017, afectând
atât procesul de evaluare a stării de conservare a speciilor
ce constituie obiectivele de conservare, dar și punând în
pericol viața și integritatea personalului responsabil cu
monitorizarea stării de conservare;
▪ Lipsa datelor științifice care să permită o evaluare
adecvată a impactului activităților de vânătoare asupra
obiectivelor de conservare din ariile naturale protejate
impun aplicarea cu strictețe a principiului precauției în
evaluarea impactului.

15.

PFA Nicea Cristina

Activitatea
corespunzătoare
codului CAEN0161

Aviz nr. 107/APND/15.06.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. în cazul în care pe perioada de execuție a lucrărilor
agricole se observă pe amplasamentul fermei agricole
existența unor cuiburi ale speciilor ce constituie
obiectivele de conservare ale ROSCI0201 Podișul Nord
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Nr. crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul

2.

16.

SC GREEN
WOOD COM SRL

Exploatarea partizilor
în 2017
▪

Dobrogean și 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. 112/APND/19.06.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
Respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr.
21/APND/28.02.2017.

▪
17.

SC TREVIS SRL

Exploatarea partizilor
în 2017

Aviz nr. 113/APND/19.06.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. Respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr.
21/APND/28.02.2017;
2. Respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr.
10/APND/14.12.2016.

18.

SC POIANA CU
TEI SRL

Exploatarea partizilor
în 2017

Aviz nr. 114/APND/19.06.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. Respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr.
21/APND/28.02.2017.

19.

BOLDEA
VALENTIN
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

Exploatarea partizilor
în 2017

20.

SC DRAGAN ANA
SNC

Exploatarea în 2017 a
partidei P1014952,
UPIV, UA73B din
cadrul OS Niculițel

Aviz nr. 116/APND/19.06.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. Respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr.
21/APND/28.02.2017;
2. Volumul masei lemnoase ce va fi exploatat este de 355
mc.

21.

SC PĂDUREA DE
FOIOASE SRL

Exploatarea partizilor
în 2017

Aviz nr. 117/APND/19.06.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
Respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr.
13/APND/19.12.2016.

2.
Aviz nr. 115/APND/19.06.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. Respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr.
10/APND/14.12.2017.
3.

8.

22.

SC FORESTIERA
DERE SNC

Exploatarea în 2017 a
partizilor din cadrul OS
Cerna și OS Niculițel

Aviz nr. 118/APND/19.06.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
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Nr. crt.

Titular

Obiectul avizului

Avizul
Respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr.
10/APND/14.12.2016;
2. Respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr.
21/APND/28.02.2017;
3. Volumul masei lemnoase ce va fi exploatat din OS
Niculițel, UP6/UA7B este de 451 mc.
Aviz nr. 119/APND/19.06.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. Respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr.
12/APND/19.12.2016.
1.

23.

SC Lucflor SRL

Exploatarea partizilor
în 2017

24.

SC FERANI M
SRL

Exploatarea partizilor
în 2017

Aviz nr. 125/APND/28.06.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. Respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr.
10/APND/14.12.2017.

25.

PFA PAVEL
NICUȘOR AGRO

Activitatea
corespunzătoare
codului CAEN0161

26.

PFA GALIMAN
GHEORGHE

Activitatea
corespunzătoare
codului CAEN0161

Aviz nr. 148/APND/18.07.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. în cazul în care pe perioada de execuție a lucrărilor
agricole se observă pe amplasamentul fermei agricole
existența unor cuiburi ale speciilor ce constituie
obiectivele de conservare ale ROSCI0201 Podișul Nord
Dobrogean și 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;
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.
Aviz nr. 149/APND/18.07.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. în cazul în care pe perioada de execuție a lucrărilor
agricole se observă pe amplasamentul fermei agricole
existența unor cuiburi ale speciilor 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;
2. respectarea prevederilor art. 33 alin. (1) și (2) din OUG
nr. 57/2007 aprobată cu modificări şi completări prin
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Titular

Obiectul avizului

27.

PFA TĂNASE
ELENA AGRO

Activitatea
corespunzătoare
codului CAEN0161

28.

SC ECOENERGIA
SRL

Producere energie
electrică în parcul
eolian din extravilanul
comunelor Stejaru,
Baia și intravilanul
comunei Ceamurlia de
Sus

Avizul
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare.
Aviz nr. 169/APND/31.07.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. în cazul în care pe perioada de execuție a lucrărilor
agricole se observă pe amplasamentul fermei agricole
existența unor cuiburi ale speciilor 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. 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;
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.
Aviz nr. 182/APND/23.08.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. Menținerea obligației de monitorizare a biodiversității.
2. Îmbunătățirea programului și a metodologiei de
monitorizare a ornitofaunei și transmiterea acestora către
Administrația Podișului Nord Dobrogean în termen de 30
de zile de la emiterea prezentului aviz.
3. Stabilirea unui program și a metodologiei de
monitorizare a speciilor de chiroptere de interes
comunitar menționate ca obiective de conservare în
ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și a celor strict
protejate și transmiterea acestora către Administrația
Podișului Nord Dobrogean în termen de 30 de zile de la
emiterea prezentului aviz.
4. Stabilirea unui sistem de înregistrare a mortalităților
speciilor de păsări și de lilieci.
5. Informarea în vederea participării reprezentanților
Administrației Podișului Nord Dobrogean la activitățile
de monitorizare a biodiversității din parcul eolian.
6. 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
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.
7. În perioade cu condiții meteorologice nefavorabile
prelungite sau cu intensitate mare (ceață, ploaie, ninsori
abundente) să se oprească funcționarea parcului eolian,
în special dacă acestea apar în perioadele critice ale
speciilor de păsări (apogeu migrație, în timpul iernii sau
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Titular

Obiectul avizului

Avizul

8.

9.

29.

SC ENEL GREEN
POWER
ROMÂNIA SRL

Producere energie
electrică în parcul
eolian Corugea

în cazul deplasărilor frecvente ale speciilor aparținând
Ordinului Anatidae între locurile de hrană și cele de
odihnă) pentru a evita coliziunea acestora cu turbinele
eoliene.
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.
În cazul producerii de accidente ce pot avea un impact
negativ asupra habitatelor naturale și/sau asupra
populațiilor speciilor de interes comunitar strict protejate
sau care constituie obiectivele de desemnare ale
ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean sau ROSPA0091
Pădurea Babadag, Administrația Podișului Nord
Dobrogean trebuie anunțată în termen de maxim 24 de
ore.

Aviz nr. 183/APND/23.08.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. Menținerea obligației de monitorizare a biodiversității.
2. Îmbunătățirea metodologiilor de monitorizare a speciilor
de chiroptere și transmiterea acestora către Administrația
Podișului Nord Dobrogean în termen de 30 de zile de la
emiterea prezentului aviz.
3. Îmbunătățirea sistemului de înregistrare a mortalităților
speciilor de păsări și de lilieci.
4. Informarea în vederea participării reprezentanților
Administrației Podișului Nord Dobrogean la activitățile
de monitorizare a biodiversității din parcul eolian.
5. În cazul în care se observă apariţia pe amplasament a
unor cuiburi ale speciilor ce constituie obiectivele de
conservare ale ROSPA0100 Stepa Casimcea sau a altor
specii strict protejate se anunţă Administrația Podișului
Nord Dobrogean în termen de 24 de ore de la constatare.
6. În perioade cu condiții meteorologice nefavorabile
prelungite sau cu intensitate mare (ceață, ploaie, ninsori
abundente) să se oprească funcționarea parcului eolian,
în special dacă acestea apar în perioadele critice ale
speciilor de păsări (apogeu migrație, în timpul iernii sau
în cazul deplasărilor frecvente ale speciilor aparținând
Ordinului Anatidae între locurile de hrană și cele de
odihnă) pentru a evita coliziunea acestora cu turbinele
eoliene.
7. 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.
8. În cazul producerii de accidente ce pot avea un impact
negativ asupra habitatelor naturale și/sau asupra
populațiilor speciilor de interes comunitar strict protejate
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Titular
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Avizul
sau care constituie obiectivele de desemnare ale
ROSPA0100 Stepa Casimcea, Administrația Podișului
Nord Dobrogean trebuie anunțată în termen de maxim 24
de ore.

30.

Direcția Silvică
Tulcea

Activitatea de
vânătoare în sezonul
2017/2018 pe terenurile
din fondurile de
vânătoare ce se
suprapun peste ariile
naturale protejate din
Podișul Nord
Dobrogean

Aviz nr. 184/APND/29.08.2017 – negativ.
Motivele care au stat la baza deciziei de emitere a avizului
negativ:
▪ Nerespectarea niciuneia din condițiile impuse la avizarea
activităților de vânătoare în sezonul 2016/2017, afectând
atât procesul de evaluare a stării de conservare a speciilor
ce constituie obiectivele de conservare, dar și punând în
pericol viața și integritatea personalului responsabil cu
monitorizarea stării de conservare;
▪ Lipsa datelor științifice care să permită o evaluare
adecvată a impactului activităților de vânătoare asupra
obiectivelor de conservare din ariile naturale protejate
impun aplicarea cu strictețe a principiului precauției în
evaluarea impactului.

31.

AJVPS Tulcea

Activitatea de
vânătoare în sezonul
2017/2018 pe terenurile
din fondurile de
vânătoare ce se
suprapun peste ariile
naturale protejate din
Podișul Nord
Dobrogean

Aviz nr. 185/APND/29.08.2017 – negativ.
Motivele care au stat la baza deciziei de emitere a avizului
negativ:
▪ Nerespectarea niciuneia din condițiile impuse la avizarea
activităților de vânătoare în sezonul 2016/2017, afectând
atât procesul de evaluare a stării de conservare a speciilor
ce constituie obiectivele de conservare, dar și punând în
pericol viața și integritatea personalului responsabil cu
monitorizarea stării de conservare;
▪ Lipsa datelor științifice care să permită o evaluare
adecvată a impactului activităților de vânătoare asupra
obiectivelor de conservare din ariile naturale protejate
impun aplicarea cu strictețe a principiului precauției în
evaluarea impactului.

32.

SC AGRO VASI
IMPEX SRL

Activitatea
corespunzătoare
codului CAEN0161

Aviz nr. 188/APND/31.08.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. în cazul în care pe perioada de execuție a lucrărilor
agricole se observă pe amplasamentul fermei agricole
existența unor cuiburi ale speciilor ce constituie
obiectivele de conservare ale ROSCI0201 Podișul Nord
Dobrogean și ROSPA0091 Pădurea Babadag 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;
2. respectarea prevederilor art. 33 alin. (1) și (2) din OUG
nr. 57/2007 aprobată cu modificări şi completări prin
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33.

SC TOLIL
COMPANY SRL

Activitatea
corespunzătoare
codului CAEN0161

34.

PFA ȚIȚU
AURICA

Activitatea
corespunzătoare
codului CAEN0161

35.

PFA GRIGORE
COSMA

Activitatea de agrement
– birdwatching asociată
proiectului de pensiune
agroturistică

Avizul
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare
Aviz nr. 202/APND/03.10.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. în cazul în care pe perioada de execuție a lucrărilor
agricole se observă pe amplasamentul fermei agricole
existența unor cuiburi ale speciilor 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. 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;
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.
Aviz nr. 211/APND/13.10.2017 – favorabil, cu următoarele
condiții:
1. în cazul în care pe perioada de execuție a lucrărilor
agricole se observă pe amplasamentul fermei agricole
existența unor cuiburi ale speciilor ce constituie
obiectivele de conservare ale ROSPA0091 Pădurea
Babadag și ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean 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;
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.
Aviz nr. 231/APND/08.11.2017 – favorabil fără condiții.

7. 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 01.01.2017-31.12.2017:
▪ Asigurarea funcționării APND. Personalul APND își îndeplinește obligațiile
conform fișelor de post în baza unor contracte de voluntariat încheiate pe durată
fracționată, ½ de normă;
▪ Întreținerea și actualizarea site-ului web: www.apnd.ro – funcțional din 15 decembrie
2016;
▪ Cererea de finantare ”Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean”
(MIPoNoDo) - cod SMIS 101982, înregistrată cu nr. 85933/24.10.2016, cu o valoare
de 22.263.977 lei a fost respinsă, astfel că aceasta a fost redepusă în 26.10.2017.
Actualul proiect are cod SMIS116964 și o valoare de 20.584.810,45 lei, în prezent
fiind încă în evaluare. Activitățile propuse prin proiect sunt următoarele:
A.1.1 Stabilirea sistemului de monitorizare a stării de conservare a habitatelor naturale și a
speciilor de interes comunitar/național din ariile naturale protejate din Podișul Nord
Dobrogean;
A.1.2 Realizarea și asigurarea operativității bazei de date GIS a ariilor naturale protejate din
Podișul Nord Dobrogean;
A.1.3 Colectarea, validarea și introducerea datelor în baza de date GIS a ariilor naturale
protejate din Podișul Nord Dobrogean;
A.1.4 Caracterizarea și cartarea mediului abiotic și a ecosistemelor din ariile naturale
protejate din Podișul Nord Dobrogean;
A.1.5 Caracterizarea și cartarea habitatelor naturale și a habitatelor populațiilor speciilor ce
constituie obiectivele de desemnare ale ariilor naturale protejate din Podișul Nord
Dobrogean;
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A.1.6 Analiza socio-economică și culturală a comunităților pe al căror teritoriu administrativ
se află ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
A.1.7 Evaluarea amenajării teritoriului din ariile naturale protejate din Podișul Nord
Dobrogean;
A.1.8 Diagnoza teritoriului – evaluarea serviciilor oferite de sistemele ecologice comparativ
cu necesitățile/ cerințele societății și capacitatea de suport a acestora;
A.1.9 Evaluarea impactului factorilor naturali și antropici – presiuni și amenințări – asupra
habitatelor naturale și a populațiilor speciilor de interes comunitar și național din ariile
naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
A.1.10 Evaluarea stării de conservare a habitatelor naturale și a populațiilor speciilor de
interes comunitar și național din ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
A.1.11 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;
A.1.12 Elaborarea Planului de acțiune necesar managementului integrat al ariilor naturale
protejate din Podișul Nord Dobrogean;
A.1.13 Realizarea primei versiuni a Planului de Management integrat al ariilor naturale
protejate din Podișul Nord Dobrogean.
A.2.1 Derularea procedurilor legale de avizare a Planului de Management integrat al ariilor
naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
A.2.2 Aprobarea Planului de Management integrat al ariilor naturale protejate din Podișul
Nord Dobrogean.
A.3.1 Crearea identității vizuale a ariilor naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
A.3.2 Informarea, educarea și conștientizarea on-line a factorilor interesați;
A.3.3. Podișul copiilor;
A.3.4 Porțile deschise ale Podișului Nord Dobrogean;
A.3.5 Activitățile de informare și publicitate a proiectului;
A.3.6 Informarea, consultarea și participarea factorilor interesați la realizarea planului de
management.
A.4.1 Dotarea cu echipamentele necesare asigurării managementului ariilor naturale
protejate din Podișul Nord Dobrogean;
A.4.2 Optimizarea procesului de monitorizare a stării de conservare a habitatelor și speciilor
din ariile natural protejate din Podișul Nord Dobrogean;
A.4.3 Realizarea unui instrument multicriterial de evaluare a impactului factorilor naturali și
antropici.
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2.2.

PROBLEME PRIVIND ADMINISTRAREA

Principalele probleme întâmpinate în administrare:
▪ cadrul legislativ existent creează mari probleme în asigurarea resurselor financiare
de către administrator, în lipsa oricărui suport financiar din partea statului, așa cum
prevede art. 30 alin. (2) din OUG nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. Acestea se
datorează în principal faptului că administratorul având și atribuții de avizare a
planurilor/proiectelor/activităților nu poate primi donații sau sponsorizări din partea
agenților economici. În aceste condiții, singurele surse de venituri legale sunt
derularea de activități economice și finanțări prin proiecte. În ceea ce privește
proiectele, acestea nu au continuitate, iar finanțatorii vizează în general probleme
punctuale. În aceste condiții considerăm că se impune dezvoltarea unor mecanisme
financiare care să permită administratorilor asigurarea resurselor financiare necesare
funcționării structurilor de administrare și susținerii activităților recurente
(monitorizare, avizare, control);
▪ în procesul de avizare a planurilor/proiectelor/activităților am constatat că APM
Tulcea nu a solicitat întotdeauna avizul APND, deși activitățile se derulau în zonele
pe care le deținem în administrare – vânătoarea pe fondurile nr. 12 Casimcea, nr. 15
Corugea și nr. 22 Mircea Vodă, activitățile de recoltare/capturare floră și faună
sălbatică;
▪ studiile de evaluare adecvată pe care le-am primit în analiză au deficiențe majore –
nu există evaluarea impactului cumulat, nu există evaluarea impactului asupra
integrității unui sit, datele prezentate au caracter general și nu vizează zona
impactată sau potențial impactată. Considerăm că se impune stabilirea unor
metodologii detaliate privind modul de realizare a acestor studii.
2.3.

ACTIVITĂȚI PREVIZIONATE PENTRU ANUL 2018

Pe lângă activitățile de avizare și control, toate celelalte activități sunt incluse în proiectul
”Managementul integrat al Podișului Nord Dobrogean” (MiPoNoDo), cod SMIS116964.
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