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CJ Consiliul Judeţean  

AC Autorizaţie de construire  

CU Certificat de Urbanism  
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EPC Inginerie, Achiziţie şi Construcţie (eng. Engineering, 
Procurement and Construction) 

IFC Corporaţia Financiară Internaţională (eng. International 
Financial Corporation) 

RM Raport de Mediu  

PMSM Plan de Acţiuni Sociale şi de Mediu  

PMASM Plan de Management al Aspectelor Sociale şi de Mediu  

SMSM Sistem de Management Social şi de Mediu  

EISM Evaluarea Impactului Social şi asupra Mediului  
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H.G.  Hotărârea Guvernului  

APM Agenţia pentru Protecţia Mediului  
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M.O. Ordin de Ministru  

RNT Rezumat netehnic  

Proiect Centrala Electrică Eoliană (CEE) Crucea Nord 99 MW 
(extindere până la 108 MW ca opţiune) 

PUZ Plan Urbanistic Zonal  

CS Comitet Special  

ESM Evaluare Strategică de Mediu  

SEP Plan de Implicare a Părţilor Interesate  
(eng. Stakeholder Engagement Plan) 

SPV Vehicul cu Scop Special (eng. Special Purpose Vehicle) 

CAT Comitet de Analiză Tehnică  
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1 INTRODUCERE ŞI DESCRIEREA PROIECTULUI  

1.1 INTRODUCERE 

Prezentul document reprezintă Planul de Implicare a Părţilor Interesate (numit 
în continuare “Plan”) pentru Centrala Electrică Eoliană (CEE) Crucea Nord 
99 MW (extindere până la 108 MW ca opţiune), denumită în continuare 
Proiect, care urmează să fie implementată de compania S.C. CRUCEA WIND 
FARM S.R.L. CEE Crucea Nord 99 MW (extindere până la 108 MW ca 
opţiune) va fi amplasată pe teritoriile comunelor Crucea, Pantelimon şi 
Vulturu. 

Prezentul Plan a fost elaborat de S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L. cu 
sprijinul companiei de consultanţă S.C. ERM Environmental Resources 
Management S.R.L. (“ERM”). 

Scopul acestui Plan este acela de a asigura un cadru corespunzător pentru 
consultarea şi implicarea părţilor interesate, în conformitate cu Standardele de 
Performanţă şi Ghidurile elaborate de Corporaţia Financiară Internaţională 
(IFC). Trebuie precizat faptul că, în conformitate cu standardele IFC, 
implicarea părţilor interesate trebuie să se bazeze pe consultări permanente, 
care să se desfăşoară pe toată durata de viaţă a Proiectului. Prin urmare, 
acest Plan va fi considerat ca un document care trebuie revizuit şi actualizat 
periodic de către dezvoltator, astfel încât să reflecte modul în care a avut loc 
implicarea părţilor interesate de-a lungul întregului ciclu al Proiectului. 

Prezentul Plan este structurat după cum urmează: 

1. Introducere şi descrierea Proiectului 

2. Cerinţe legale referitoare la autorizare şi implicarea părţilor interesate 

3. Părţi interesate de Proiectul propus 

4. Rezumatul activităţilor de implicare a părţilor interesate realizate până 
în prezent 

5. Programul propus pentru desfăşurarea activităţilor de implicare a 
părţilor interesate  

6. Organizarea activităţilor de implicare a părţilor interesate – Resurse, 
Responsabilităţi şi Management 

7. Mecanism de soluţionare a reclamaţiilor. 

1.2 OBIECTIVELE PREZENTULUI DOCUMENT  

După cum precizează Standardul 1 de Performanţă al IFC – Evaluarea şi 
gestionarea riscurilor şi impactului social şi asupra mediului, consultarea 
părţilor interesate reprezintă fundamentul pe care se construiesc relaţii 
puternice, constructive şi cordiale, a căror importanţă este esenţială pentru 
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gestionarea cu succes a impactului social şi asupra mediului asociat unui 
proiect. Prin urmare, implicarea părţilor interesate reprezintă un proces 
continuu care ar putea să implice, în diferite măsuri, următoarele elemente:  

• analizarea şi planificarea părţilor interesate; 

• dezvăluirea şi comunicarea de informaţii; 

• activităţi de consultare şi participare; 

• mecanism de soluţionare a reclamaţiilor; 

• raportare permanent către Comunităţile Afectate.  

Obiectivele prezentului Plan urmăresc ca reprezentanţii Proiectului:  

• să informeze corespunzător părţile interesate care ar putea fi afectate, cu 
privire la Proiectul propus; 

• să asculte în mod activ comentariile, ideile şi problemele semnalate de 
părţile interesate şi să ţină o evidenţă a acestora pentru a putea urmări 
parcursul lor; 

• evită posibile conflicte cu părţile interesate, răspunzând prompt la 
aspectele semnalate de către aceştia; 

• se asigură că în dezvoltarea şi managementul Proiectului s-a ţinut cont de 
temerile şi percepţiile părţilor interesate cu privire la natura, dimensiunea şi 
impactul generat de Proiect în etapa de funcţionare; 

• au acces la şi folosesc în mod corespunzător informaţiile existente la nivel 
local cu privire la zona respectivă; 

• evită eventuale neînţelegeri cu privire la Proiect şi gestionează în mod 
corespunzător aşteptările părţilor interesate; 

• implementează un mecanism robust de soluţionare a reclamaţiilor.  

Natura, frecvenţa şi nivelul de efort depus în vederea implicării părţilor 
interesate depind foarte mult de nivelul riscurilor şi impactului negativ generat 
de proiect şi de etapa de dezvoltare în care se află acesta.   

Prezentul Plan identifică părţile interesate, de exemplu, persoane care au un 
anumit interes sau rol în dezvoltarea Proiectului sau care ar putea fi afectate 
de acesta. De asemenea, Planul prezintă programul stabilit pentru dezvăluirea 
informaţiilor referitoare la Proiect şi consultarea părţilor interesate, precum şi 
metodele de gestionare a aspectelor semnalate de către aceste părţi, a 
eventualelor plângeri şi reclamaţii care ar putea apărea. 

În timp ce cadrul legal din România impune doar efectuarea unei Evaluări a 
Impactului asupra Mediului (EIM), S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L. a 
analizat şi implicaţiile sociale ale Proiectului, în conformitate cu cele mai bune 
practici la nivel internaţional. Astfel, S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L.  a 
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efectuat o Evaluare a Impactului Social şi asupra Mediului (EISM), având un 
domeniu de evaluare mult mai cuprinzător. 

În principal, acest Plan respectă cerinţele privind informarea şi consultarea 
publicului, cuprinse în prevederile legale privind EIM în România, care sunt 
bazate pe cadrul legal european în domeniu (Directiva 2003/35/CE). S.C. 
CRUCEA WIND FARM S.R.L. va adăuga câteva elemente suplimentare în 
ceea ce priveşte comunicarea informaţiilor şi implicarea părţilor interesate, în 
conformitate cu Standardele de Performanţă privind Sustenabilitatea Socială 
şi de Mediu elaborate de IFC în 2012, (Standardul de Performanţă 1) şi 
descrise în următoarele paragrafe. 

Principalul element suplimentar procedurii legale reglementate în România 
constă în prezentarea Proiectului fiecărei comunităţi care ar putea fi afectată 
de acesta. 

Prezentul Plan nu constituie un document oficial, care să facă parte dintr-o 
documentaţie de solicitare conform legislaţiei româneşti. Pe de o parte, scopul 
acestuia este să ofere titularului S.C. Crucea Wind Farm S.R.L. un cadru care 
să ghideze procesul de implicare a părţilor interesate şi, pe de altă parte, să 
ofere părţilor interesate, inclusiv publicului, o imagine transparentă asupra 
activităţilor de consultare şi dezvăluire a informaţiilor, planificate pentru acest 
Proiect.  

Implicarea părţilor interesate constituie fundamentul pe care se construiesc 
relaţii puternice, constructive şi cordiale, a căror importanţă este esenţială 
pentru gestionarea cu succes a impactului social şi asupra mediului asociat 
unui proiect.  

Scopul implicării părţilor interesate este acela de stabili şi păstra o relaţie 
constructivă cu acestea pe întreaga durată de viaţă a Proiectului, acest proces 
constituind parte integrantă a unui Plan eficient şi flexibil de Management al 
Aspectelor Sociale şi de Mediu (PMASM).  

Obiectivul este acela de a asigura comunicarea, în timp util, a unor informaţii 
relevante, care să poată fi uşor înţelese, şi de a crea un proces care să 
permită, pe de o parte, tuturor părţilor interesate să îşi exprime punctele de 
vedere şi motivele de îngrijorare, pe de altă parte, companiei să le ia în 
considerare şi să le ofere un răspuns.  

Acest Plan va fi pus la dispoziţia publicului, pe pagina de internet a 
principalului acţionar (http://www.steag.com), însă va fi accesibil şi la nivel 
local, conform politicii privind comunicarea informaţiilor referitoare la Proiect, 
care este descrisă în secţiunile următoare.  
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1.3 DESCRIEREA PROIECTULUI  

Proiectul “Centrala Electrică Eoliană Crucea Nord 99 MW (extindere până 
la 108 MW ca opţiune)” este deţinut de STEAG GmbH şi Monsson Alma 
prin intermediul Vehiculului cu Scop Special (SPV) - S.C. Crucea Wind 
Farm S.R.L. 

În numele SPV, compania de inginerie a titularului este reprezentată de 
STEAG GmbH şi STEAG ENERGY SERVICES GmbH (SES). STEAG GmbH 
se ocupă de toate contractele care nu au legătură cu Ingineria, Achiziţia şi 
Construcţia (eng. Engineering, Procurement and Construction - EPC). SES se 
ocupă de contractele care vizează EPC. 

Principalii contractori care vor fi implicate în etapa de construcţie a Proiectului 
sunt: 

• VESTAS – producător de turbine; 

• ENERGOBIT – lucrări electrice; 

• REIF – lucrări de construcţii civile. 

Figura 1.1 Organigrama Proiectului  

 

CEE Crucea Nord 99 MW (extindere până la 108 MW ca opţiune) va fi 
amplasată în extravilanul comunelor Crucea, Pantelimon şi Vulturu din judeţul 
Constanţa.  
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Figura 1.2 Plan de încadrare în zonă  

 

 

Amplasamentul CEE Crucea Nord 99 MW (extindere până la 108 MW ca 
opţiune) are o suprafaţă de aproximativ 22,64 km2 şi se compune din 
amprenta la sol a CEE, zona de siguranţă eoliană şi o suprafaţă tampon care 
trebuie alocată faţă de potenţiale alte proiecte similare de dezvoltare în zonă. 
Amprenta la sol a CEE este de 0,905 km2 şi cuprinde suprafaţa totală care a 
fost scoasă din circuitul agricol şi încadrată ca având „folosinţă industrială” 
(aceasta va fi ocupată de turbine, staţia electrică eoliană (SEE) de 
transformare 33/110 kV, drumurile permanente de acces la turbine şi 
platformele permanente de susţinere a macaralelor).   

Suprafaţa ocupată de noile drumuri de acces va fi de aproximativ 2,4 ha, în 
timp ce, suprafaţa ocupată de drumurile de exploatare existente, după 
modernizare, va fi de aproximativ 18,56 ha.  

Principalele componente ale Proiectului sunt enumerate mai jos: 

• 33 turbine eoliene (după extindere: 36 turbine), de fabricaţie Vestas, model 
V112, cu ax orizontal, fiecare având o putere nominală de 3 MW, puterea 
totală fiind de aproximativ 99 MW (după extindere: 108 MW). Turbina va 
avea o înălţime totală (până la vârful palei) de 175 m iar înălţimea 
butucului va fi de 119 m;  
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• construcţia Staţii Electrice Eoliene (SEE) de transformare 33/110 kV în 
cadrul amplasamentului CEE Crucea Nord 99 MW (extindere până la 
108 MW ca opţiune); 

• construcţia unei noi staţii electrice (SE) 400/110 kV Stupina 2, echipată cu 
un transformator cu o putere de 250 MVA, care va fi racordat la staţia 
electrică (SE) Stupina 110/400 kV (existentă); 

• amenajarea unei suprafeţe de teren destinate organizării de şantier, care 
va avea caracter temporar, până la finalizarea lucrărilor de construcţie;  

• construcţia unei platforme din beton pe amplasamentul fiecărei turbine; 

• construcţia platformelor de susţinere a macaralelor;  

• reabilitarea a aproximativ 45 km de drumuri agricole de exploatare 
existente în zona amplasamentului şi construcţia unei reţele permanente 
de aproximativ 6 km drumuri de acces la turbine; 

• instalarea unei reţele de cabluri electrice subterane, de medie tensiune 
(33 kV), cu lungimea totală de 43 km, care să asigure legătura între 
generatoarele eoliene şi SEE de transformare 33/110 kV; 

• instalarea unei reţele de cabluri electrice subterane, de înaltă tensiune 
(110 kV), cu lungimea totală de 8,8 km, care să asigure legătura între SEE 
de transformare 33/110 kV şi SE Stupina 2 400/110 kV; 

• instalarea unei reţele de cabluri electrice subterane, de înaltă tensiune 
(400 kV), cu lungimea totală de 150 m, care să asigure legătura între SE 
Stupina 2 400/110 kV, care este racordată la Reţeaua Electrică de 
Distribuţie deţinută de Compania Naţională de Transport al Energiei 
Electrice (C.N.T.E.E.) Transelectrica S.A. prin intermediul SE Stupina 
110/400 kV existentă. 
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Figura 1.3 Plan de situaţie  

 

 
Detalii suplimentare cu privire la Proiectul propus şi actuala folosinţă a 
terenurilor pot fi puse la dispoziţie, la cerere, folosind datele de contact 
menţionate în Capitolul 6. 
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2 PREVEDERI LEGALE REFERITOARE LA AUTORIZARE ŞI DEMERSURI 
DE IMPLICARE A PĂRŢILOR INTERESATE EFECTUATE PENTRU 
PROIECT  

În România, lucrările de construcţie se pot executa numai în baza unei 
Autorizaţii de Construire.  

Autorizaţia de Construire se emite în baza unui Certificat de Urbanism (CU) 
care reglementează parametrii tehnici, avizele şi aprobările necesare pentru 
un anumit proiect. În cazul în care este necesară schimbarea categoriei de 
folosinţă a terenurilor necesare pentru proiect, se va întocmi şi aproba Planul 
Urbanistic Zonal (PUZ), înainte de începerea procedurii de obţinere a 
Autorizaţiei de Construire. 

Pentru autorizarea Proiectului propus, s-a urmat o procedură constând în 
două etape: aprobarea PUZ (etapa 1), urmată de obţinerea Autorizaţiei de 
Construire (etapa 2). Procedura de autorizare derulată este ilustrată 
schematic în figurile de mai jos. 

Figura 2.1 Etapa 1 – Procedura de aprobare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - 
procedura de evaluare strategică de mediu (ESM) 

 

În cadrul procedurii de aprobare a PUZ, este necesară obţinerea Avizului de 
mediu pentru planuri şi programe. Procedura urmează prevederile Directivei 
privind ESM, transpusă în legislaţia naţională prin H.G. nr. 1076/2004 privind 
stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 
programe. 

  

Alte avize (emise 

de furnizorii de 

utilităţi şi de alte 

autorităţi 

publice) 

Documentaţia 

PUZ  

Aviz de Mediu 

(ESM) 

Aprobarea 

PUZ  

 

Certificat de 

Urbanism 

pentru 

întocmire PUZ  
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Titularul a obţinut CU nr. 92 din 24.09.2012, emis de Consiliul Judeţean 
Constanţa pentru „Întocmire Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Extindere Parc 
Eolian Crucea Nord pe teritoriul administrativ al comunei Vulturu – putere 
instalată maxim 10 MW”, comuna Vulturu, judeţul Constanţa.  

Titularul a întocmit prima versiune a PUZ, pe care a depus-o la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului (APM) Constanţa, în vederea începerii procedurii de 
obţinere a avizului de mediu. Tabelul de mai jos prezintă anunţurile publice 
referitoare la începerea procedurii legale de avizare, pe care titularul le-a 
publicat în presa locală. 

Tabelul 2.1 Anunţuri publice ale titularului în presa locală conform cerinţelor legale 
naţionale ale procedurii de evaluare strategică de mediu  

Data 
apariţiei 
anunţului 
public  

Denumire 
ziar  

Conţinutul anunţului public  Termen pentru 
primirea 
comentariilor din 
partea publicului  

16.10.2012 Liderul de 
opinie 
Constanţa 

S.C. Crucea Wind Farm S.R.L., titular al 
Planului Urbanistic Zonal amplasat în 
extravilanul comunei Vulturu, judeţul 
Constanţa, anunţă publicul interesat că   
s-a depus documentaţia în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru 
avizarea Planului urbanistic Întocmire 
Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Extindere 
Parc Eolian Crucea Nord pe teritoriul 
administrativ al comunei Vulturu.  

Observaţiile publicului 
se primesc în scris, la 
sediul APM 
Constanţa, în termen 
de 18 zile 
calendaristice de la 
apariţia anunţului. 

22.10.2012 Liderul de 
opinie 
Constanţa 

S.C. Crucea Wind Farm S.R.L., titular al 
Planului Urbanistic Zonal amplasat în 
extravilanul comunei Vulturu, judeţul 
Constanţa, anunţă publicul interesat că   
s-a depus documentaţia în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru 
avizarea Planului urbanistic Întocmire 
Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Extindere 
Parc Eolian Crucea Nord pe teritoriul 
administrativ al comunei Vulturu. 

Observaţiile publicului 
se primesc în scris, la 
sediul APM 
Constanţa, în termen 
de 15 zile 
calendaristice de la 
apariţia anunţului. 

 

Prima versiune a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Extindere Parc Eolian 
Crucea Nord pe teritoriul administrativ al comunei Vulturu a fost depusă la 
APM Constanţa prin Notificarea înregistrată la APM sub numărul 
12630RP/22.10.2012.  

Pentru celelalte componente ale Proiectului, titularul a urmat etapa a doua 
constând în obţinerea autorizaţiilor de construire (vezi Figura 2.2).  
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Figura 2.2 Etapa 2 – Procedura de obţinere a Autorizaţiei de Construire  

 

 

După cum se prezintă în figura de mai sus, procedura de obţinere a 
Autorizaţiei de Construire poate începe numai după obţinerea CU emis în 
acest scop (diferit de CU emis în scopul întocmirii PUZ). Lista certificatelor de 
urbanism obţinute în scopul emiterii autorizaţiilor de construire este prezentată 
în tabelul de mai jos. 

Tabelul 2.2 Lista certificatelor de urbanism obţinute de titular din luna august 2012 
ca parte a documentaţiei de solicitare a Autorizaţiei de Construire  

CU nr. şi 
data emiterii  

Conţinutul CU  Autoritatea 
emitentă  

Scopul 
emiterii 
CU  

nr. 
72/16.08.2012 

Conectare Staţie de Transformare 400/110 
kV Stupina 2, amplasată în extravilanul 
comunei Crucea  

Primăria 
Comunei 
Crucea  

CU în 
scopul 
obţinerii 
Autorizaţiei 
de 
Construire  

nr. 
76/12.09.2012 

Alimentare cu 20 kV a Staţiei de 
Transformare 400/110 kV Stupina 2  

Primăria 
Comunei 
Crucea 

CU în 
scopul 
obţinerii 
Autorizaţiei 
de 

Alte avize (emise de 

furnizorii de utilităţi 

şi de alte autorităţi 

publice) 

Acord de mediu 

(Procedura EIM) 

Certificat de 

Urbanism în 

scopul obţinerii 

Autorizaţiei de 

Construire  

Alte studii de 

specialitate: D.T.A.C, 

studio geotehnic, 

dovada verificării 

proiectului tehnic, 

contract de 

concesiune sau 

superficie 

Autorizaţie de 

Construire  
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CU nr. şi 
data emiterii  

Conţinutul CU  Autoritatea 
emitentă  

Scopul 
emiterii 
CU  
Construire 

nr. 
81/19.09.2012 

Modernizare drum existent (drum exploatare 
De 349 şi drum agricol pentru parcela 
A346/20) şi racord din DN2A, comuna Crucea  

Primăria 
Comunei 
Crucea 

CU în 
scopul 
obţinerii 
Autorizaţiei 
de 
Construire 

nr. 
93/24.09.2012 

Extindere Parc Eolian Crucea Nord pe 
teritoriul administrativ al comunei Vulturu – 
putere instalată maxim 10 MW, comuna 
Vulturu, judeţul Constanţa 

Consiliul 
Judeţean 
Constanţa  

CU în 
scopul 
obţinerii 
Autorizaţiei 
de 
Construire 

 

Lista completă a certificatelor de urbanism obţinute de titular în scopul obţinerii 
acordului de mediu (şi, implicit, a autorizaţiei de construire) este prezentată în 
Capitolul 4.  

Certificatele de urbanism emise în scopul obţinerii Autorizaţiei de Construire 
precizează obligaţia titularului de a se adresa APM Constanţa, astfel încât 
autoritatea de mediu să decidă dacă lucrările de construire propuse se 
încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.  

Instalaţiile destinate producerii de energie prin exploatarea energiei eoliene 
(parcurile eoliene) se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa II, 
care cuprinde lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea 
efectuării evaluării impactului asupra mediului. În urma etapei de evaluare 
iniţială care se parcurge pentru astfel de proiecte, autoritatea pentru protecţia 
mediului decide dacă proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului şi procedurii de evaluare adecvată sau dacă este 
necesară demararea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului 
pentru proiectul respectiv.  

Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte 
publice şi private este prezentată în O.M. nr. 135/2010. Ghidurile 
metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului 
asupra mediului sunt cuprinse în O.M. nr. 863/2002 şi în Anexa IV la H.G. nr. 
445/2009 (Informaţii solicitate titularului proiectului pentru proiectele supuse 
evaluării impactului asupra mediului). 

În conformitate cu prevederile legale stipulate în legislaţia menţionată mai sus, 
titularul s-a adresat APM Constanţa şi a solicitat emiterea acordului de mediu 
pentru componentele Proiectului propus, după cum urmează:  
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• Organizare de şantier şi depozit Crucea Nord (propus a fi amplasat în 
extravilanul comunei Crucea, parcelele A 302/8/1 şi 302/8/2) - notificare 
înregistrată la APM cu nr. 4826RP/20.04.2011 –  proiectul intră sub 
incidenţa H.G. nr. 445/2009 (Anexa II). Decizia etapei de evaluare iniţială: 
APM decide necesitatea declanşării procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului. Conform deciziei etapei de încadrare emise de APM 
Constanţa lucrările propuse nu se supun EIM. 

• Racordarea staţiei de transformare 400/110 kV Stupina 2 la Sistemul 
Energetic Naţional (SEN) - notificare înregistrată la APM cu nr. 6697RP 
/31.05.2012 – APM a decis că lucrările propuse nu se supun EIM. 

• Modernizare drumuri de exploatare existente în comuna Vulturu, judeţul 
Constanţa - notificare înregistrată la APM cu nr. 5500RP/28.06.2012 – 
APM a decis că lucrările propuse nu se supun EIM. 

• Realizare reţele electrice şi fibră optică Parc Eolian Crucea Nord, propus a 
fi amplasat în extravilanul comunelor Crucea, Pantelimon şi Vulturu, 
judeţul Constanţa – notificare înregistrată la APM cu nr. 
6734RP/01.06.2012 - proiectul intră sub incidenţa H.G. nr. 445/2009 
(Anexa II). Decizia etapei de evaluare iniţială: APM decide necesitatea 
declanşării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Conform 
deciziei etapei de încadrare emise de APM Constanţa lucrările propuse nu 
se supun EIM. 

• Modernizare drumuri de exploatare existente – drum de exploatare de 
hotar Runcu sau (De316/24), De 452/1, amplasat în extravilanul comunei 
Pantelimon, judeţul Constanţa - notificare înregistrată la APM cu nr. 
5501RP /10.07.2012 – APM a decis că lucrările propuse nu se supun EIM. 

• Modernizare drumuri de exploatare existente în extravilanul comunei 
Crucea - notificare înregistrată la APM cu nr. 5499RP/16.07.2012 – APM a 
decis că lucrările propuse nu se supun EIM. 

• Conectare staţie de transformare 400/110 kV Stupina 2 (situată în 
extravilanul comunei Crucea) – notificare înregistrată la APM cu nr. 
10834RP/06.09.2012 – APM a decis că lucrările propuse nu se supun 
EIM. 

• Alimentare cu 20 kV a Staţiei de Transformare 400/110 kV Stupina 2 - 
notificare înregistrată la APM cu nr. 12706RP /23.10.2012 – APM a decis 
că lucrările propuse nu se supun EIM. 

• Extindere Parc Eolian Crucea Nord pe teritoriul administrativ al comunei 
Vulturu – putere instalată maxim 10 MW, comuna Vulturu, judeţul 
Constanţa - notificare înregistrată la APM cu nr. 13426RP/07.11.2012 – 
proiectul intră sub incidenţa H.G. nr. 445/2009 (Anexa II). Decizia etapei 
de evaluare iniţială: APM decide necesitatea declanşării procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului. Conform deciziei etapei de 
încadrare emise de APM Constanţa lucrările propuse nu se supun EIM. 
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• Modernizare drum existent (drum exploatare De 349 şi drum agricol pentru 
parcela A346/20) şi racord din DN2A, comuna Crucea - notificare 
înregistrată la APM cu nr. 13717RP/14.11.2012. 

Procedurile de evaluare desfăşurate atât în etapa de obţinere a avizului de 
mediu (aprobare PUZ) cât şi în etapa de obţinere a acordului de mediu 
(obţinerea Autorizaţiei de Construire) cuprind obligaţii privind consultarea 
şi/sau implicarea publicului. Modul în care s-au derulat procedurile legale de 
autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului, precum şi activităţile 
obligatorii de implicare a publicului, realizate de titular până la sfârşitul lunii 
ianuarie 2013, sunt prezentate în Tabelele 4.1 şi 4.2 din prezentul Plan.  

În conformitate cu prevederile legale aplicabile pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, după parcurgerea procedurii de autorizare din punct 
de vedere al protecţiei mediului, până în luna ianuarie 2013 au fost obţinute 
următoarele autorizaţii de construire de către titular: 

Tabelul 2.3 Autorizaţii de construire emise pentru componentele Proiectului până în 
luna ianuarie 2013 

Nr. şi data 
emiterii  

Conţinutul autorizaţiei de construire  Autoritatea 
emitentă  

nr. 
5/26.04.2012 

Organizare de şantier şi depozit Crucea Nord (propus a 
fi amplasat în extravilanul comunei Crucea, parcelele A 
302/8/1 şi 302/8/2 

Primăria Comunei 
Crucea 

nr. 
16/16.08.2012 

Modernizare drumuri de exploatare existente în 
extravilanul comunei Crucea 

Primăria Comunei 
Crucea 

nr. 
7/31.08.2012 

Modernizare drumuri de exploatare existente – drum de 
exploatare de hotar Runcu sau (De316/24), De 452/1, 
amplasat în extravilanul comunei Pantelimon, judeţul 
Constanţa 

Primăria Comunei 
Vulturu  

nr. 
28/24.09.2012  

Modernizare drumuri de exploatare existente în comuna 
Vulturu, judeţul Constanţa 

Consiliul Judeţean 
Constanţa  

nr. 
25/20.12.2012  

Construire Staţie de Transformare 400/110 kV Stupina 
2, amplasată în extravilanul comunei Crucea, parcelele 
A718/3 + A718/4 1/2 

Primăria Comunei 
Crucea 

nr. 
40/21.12.2012 

Realizare reţele electrice şi fibră optică Parc Eolian 
Crucea Nord, propus a fi amplasat în extravilanul 
comunelor Crucea, Pantelimon şi Vulturu, judeţul 
Constanţa 

Consiliul Judeţean 
Constanţa 

nr. 
41/21.12.2012 

“Parc Eolian Crucea Nord, putere totală instalată 
130 MW – modificare diametru fundaţii, modificare 
putere instalată pe turbină până la 3,6 MW, modificare 
regim de înălţime până la 180 m şi modificare soluţie de 
conectare a parcului eolian” (Modificare specificaţii 
tehnice din Autorizaţia de Construire nr. 8/28.04.2011), 
putere instalată 99 MW în comunele Crucea şi Vulturu, 
judeţul Constanţa  

Consiliul Judeţean 
Constanţa 
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Lista reglementărilor naţionale aplicabile în domeniul autorizării proiectelor din 
punct de vedere al mediului este cuprinsă în Anexa D la prezentul Plan.  
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3 PĂRŢI INTERESATE DE PROIECTUL PROPUS  

Pentru a elabora un Plan eficient de Implicare a Părţilor Interesate, a fost 
necesar să se stabilească cine sunt părţile interesate şi să se cunoască 
priorităţile şi obiectivele acestora în raport cu Proiectul. În conformitate cu 
Standardul 1 de Performanţă elaborat de IFC, părţile interesate sunt definite 
ca orice persoane, grupuri sau comunităţi externe operaţiunilor Proiectului, 
care ar putea fi afectate de Proiect sau care ar putea fi interesate de acesta. 
Părţi interesate pot fi persoane fizice, agenţi economici, comunităţi, autorităţi 
publice locale, organizaţii neguvernamentale sau alte instituţii şi alte părţi 
interesate sau afectate. Identificarea părţilor interesate, în general, implică 
stabilirea persoanelor fizice, grupurilor sau comunităţilor care ar putea fi 
interesate de Proiect sau care ar putea fi afectate sau, la rândul lor, ar putea 
afecta Proiectul. Procesul de identificare a părţilor interesate cuprinde 
următoarele etape distincte:  

• identificarea persoanelor fizice, grupurilor, comunităţilor locale sau a altor 
părţi interesate care ar putea fi afectate de Proiect, în mod pozitiv sau 
negativ, direct sau indirect, în special a acelor părţi afectate direct şi 
negativ de activităţile desfăşurate în cadrul Proiectului şi inclusiv a acelora 
care sunt dezavantajate sau vulnerabile; 

• identificarea, la nivel mai înalt, a părţilor interesate care ar putea influenţa 
rezultatul Proiectului ca urmare a cunoştinţelor pe care le deţin referitor la 
Comunităţile Afectate sau din cauza influenţei politice sau de altă natură 
pe care o pot exercita asupra Proiectului; 

• identificarea reprezentanţilor oficiali ai părţilor interesate, inclusiv a 
reprezentanţilor aleşi prin vot, liderilor comunităţilor nealeşi prin vot, 
liderilor instituţiilor neoficiale sau tradiţionale ale comunităţii şi a bătrânilor 
din cadrul Comunităţilor Afectate; şi 

• cartarea zonelor de impact în raport cu Comunităţile Afectate, proces care 
ar trebui să permită clientului să definească sau să corecteze aria de 
influenţă a Proiectului. 

Identificarea părţilor interesate reprezintă un proces continuu, care presupune 
revizuiri şi actualizări periodice. Pentru a stabili pe cine trebuie să implice, 
abordarea şi dimensiunea implicării părţilor interesate, S.C. CRUCEA WIND 
FARM S.R.L. a iniţiat un proces de identificare şi ierarhizare a părţilor 
interesate. Prezentul Plan îşi propune, în mod particular, să ofere informaţii 
privind termenele şi modul în care informaţiile privind Proiectul vor fi 
comunicate publicului, precum şi felul în care s-a planificat desfăşurarea 
activităţilor de implicare a părţilor interesate. 
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Secţiunea care urmează cuprinde o identificare preliminară a părţilor 
interesate implicate în Proiect. Prin urmare, până în prezent, s-au identificat 
următoarele grupuri principale de părţi interesate: 

A: Organizaţii şi autorităţi guvernamentale care sunt implicate în procedurile 
de autorizare conform prevederilor legale din România sau care au alte 
responsabilităţi în ceea ce priveşte Proiectul (vezi Anexa A pentru detalii de 
contact):  

• Guvernul României / Parlamentul României; 

• Ministerul Apărării Naţionale; 

• Ministerul Afacerilor Interne; 

• Serviciul Român de Informaţii; 

• Autoritatea Aeronautică Civilă Română; 

• Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica - 
Sucursala de Transport Constanţa;  

• Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE); 

• Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale (S.N.T.G.N.) Transgaz 
S.A.; 

• Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (R.A.J.D.P.) Constanţa; 

• Regia Autonomă Judeţeană de Apă (R.A.J.A.) Constanţa; 

• Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România 
(C.N.A.D.N.R.); 

• Compania Naţională de Căi Ferate – CFR – Sucursala CF Constanţa; 

• Inspecţia de Stat în Construcţii; 

• Compania de telecomunicaţii Romtelecom; 

• ENEL Distribuţie Dobrogea; 

• Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Constanţa; 

• Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Constanţa; 

• Administraţia Naţională ″Apele Române″– Direcţia Apelor Dobrogea - 
Litoral; 

• Consiliul Judeţean Constanţa; 

• Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa; 

• Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa; 

• Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare (ANIF), Sucursala 
Teritorială Dobrogea, Unitatea de Administrare Constanţa; 
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• Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa; 

• Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Constanţa; 

• Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa; 

• Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ″Dobrogea″ al judeţului Constanţa; 

• Mass-media locală şi judeţeană; 

• Primăriile comunelor Crucea, Pantelimon şi Vulturu.  

B: Organizaţii neguvernamentale (ONG) şi institute de cercetare - Câteva 
institute de cercetare şi ONG-uri au fost identificate ca fiind active în judeţul 
Constanţa (prin căutări pe internet, în presă, în baza experienţei ERM lucrând 
în alte proiecte în judeţ): 

• Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa; 

• Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa (Bucureşti); 

• Societatea Ornitologică Română (afiliată BirdLife International); 

• Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România; 

• Fundaţia Eco Pontica; 

• ONG Oceanic Club;  

• ONG Mare Nostrum; 

• Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Delta Dunării; 

• Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii „Grupul Milvus”; 

• Asociaţia ″ECO Dobrogea″. 

În cazul în care, pe parcursul implementării prezentului Plan, S.C. CRUCEA 
WIND FARM S.R.L. va stabili că alte ONG-uri şi institute, neidentificate până 
în prezent, sunt interesate de Proiect, posibilul său impact şi măsurile de 
diminuare avute în vedere, acestea vor fi, de asemenea, consultate. 

C: Proprietarii / utilizatorii terenurilor– S.C. Crucea Wind Farm S.R.L., titularul 
Proiectului, a încheiat deja contracte de achiziţie / concesiune / superficie cu 
proprietarii terenurilor şi a dobândit dreptul de folosinţă a parcelelor care vor fi 
afectate permanent de Proiect (cele pentru construirea fundaţiilor turbinelor, 
SEE de transformare, SE Stupina 2 şi drumurilor de acces). Identificarea 
proprietarilor şi utilizatorilor terenurilor, inclusiv a persoanelor, cooperativelor 
agricole, fermelor comerciale şi a altor utilizatori a avut loc într-o etapă 
incipientă a Proiectului. În prezent, S.C. Crucea Wind Farm S.R.L. compilează 
datele de contact ale utilizatorilor terenurilor (nume şi adresă), care ar putea fi 
afectaţi de Proiect, iar acestea vor fi adăugate la Detalii de contact ale Părţilor 
Interesate (vezi Anexa A). 
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D: Populaţia locală din comunele învecinate. Populaţia locală a fost informată 
cu privire la Proiect prin anunţuri publicate în presa scrisă locală în cadrul 
procedurilor de autorizare a componentelor Proiectului. De asemenea, 
populaţia locală a fost invitată la dezbaterea publică organizată în comuna 
Crucea în 2010 (în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului şi de evaluare adecvată).  

E: Publicul larg reprezentat de populaţia care nu trăieşte în comunele afectate 
de Proiect (inclusiv cei care sunt vulnerabili şi/sau excluşi din punct de vedere 
social).  

F: Departamente interne; angajaţi şi muncitori; contractori / subcontractori 
(REIF, ENERGOBIT, VESTAS, alţi contractori şi subcontractori); prestatori de 
servicii;   

G: Creditori internaţionali/instituţii financiare, compania mamă, acţionari  

Creditori: ERSTE, EKF, ING, Unicredit. 

Acţionari: S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L. având principalii acţionari: 
STEAG GmbH Headquarter (90%), Monsson Alma (10%). 

H: Media (presa scrisă la nivel local şi regional, televiziune, radio) 

• Ziare regionale: Liderul de Opinie Constanţa, Observator de Constanţa, 
Flagrant, Cuget Liber de Constanţa, Ziua de Constanţa, Replica 
Constanţa, Telegraf de Constanţa, Atitudinea Dobrogea, Ziarul de 
Constanţa, Tomis news, Atac de Constanţa, Constănţeanul, Constanţa 
Expres etc.; 

• Posturi de televiziune regionale şi locale: ProTV Constanţa, Antena1 
Constanţa, TV Neptun etc.; 

• Posturi radio regionale: Radio România Constanţa, Radio SKY – 
Constanţa, Radio Neptun, Radio Orizont FM – Medgidia etc. 

Principalele părţi interesate identificate au fost prezentate mai sus. Dacă nu vă 
regăsiţi în lista precedentă şi doriţi să fiţi informat/ă cu privire la Proiect, vă 
rugăm să folosiţi datele de contact puse la dispoziţie în Capitolul 6.  

În vederea stabilirii modalităţilor corespunzătoare de implicare a diferitelor 
grupuri de părţi interesate, S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L. şi consultanţii 
săi au efectuat un exerciţiu pentru a ierarhiza a părţile interesate în anumite 
categorii şi pentru a înţelege dimensiunea impactului pe care Proiectul îl poate 
avea asupra lor dar şi dimensiunea influenţei pe care aceştia o pot avea 
asupra Proiectului, după cum se prezintă în Anexa B. 

În termeni generali, părţile care vor percepe cel mai mare impact şi cele care 
au cea mai mare influenţă vor fi implicate cel mai frecvent, prin întâlniri faţă în 
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faţă pentru a asigura dezvăluirea informaţiilor referitoare la Proiect şi 
colectarea feedback-ului.  

Paragrafele următoare prezintă acţiunile propuse de S.C. CRUCEA WIND 
FARM S.R.L. pentru implicarea grupurilor de părţi interesate identificate. 

Identificarea şi analizarea părţilor interesate  

Identificarea şi analizarea părţilor interesate de Proiectul propus, prin 
intermediul unui exerciţiu participativ de ierarhizare, este esenţială pentru o 
bună înţelegere a părţilor respective.  

Ierarhizarea părţilor interesate specifice unui Proiect permite titularului să 
cunoască: 

• cine este afectat de Proiect şi în ce fel; 

• cine sunt liderii formali şi informali şi în ce măsură aceştia sunt consideraţi 
ca reprezentativi; şi 

• modul în care diferitele părţi interesate pot influenţa Proiectul şi ce riscuri 
şi oportunităţi ar putea genera acestea pentru Proiect.  

Scopul analizării şi prioritizării părţilor interesate este acela de a stabili nivelul 
de implicare a părţilor respective. Astfel, s-a avut în vedere:  

• prioritizarea aspectelor referitoare la părţile interesate; evaluarea 
relevanţei pe care o are legătura cu părţile interesate pentru titularul 
Crucea Wind Farm S.R.L.; evaluarea termenelor propuse pentru 
contactarea părţilor interesate;  

• identificarea conexiunilor şi a modului în care părţile interesate pot fi 
implicate cu privire la aceste aspecte;  

• prioritizarea grupurilor de părţi interesate în funcţie de influenţa/puterea pe 
care o pot avea acestea asupra acţiunilor şi deciziilor companiei, 
importanţa pe care titularul S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L. o acordă 
acestor părţi interesate şi flexibilitatea lor din punct de vedere al cooperării 
şi al gestionării sugestiilor făcute acestora de către titular;  

• identificarea modului în care S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L. se poate 
implica în fiecare aspect.  

Ierarhizarea părţilor interesate într-o matrice permite o mai bună înţelegere a 
rolului pe care acestea îl pot juca în contextul social al Proiectului şi ajută la 
stabilirea unui nivel corespunzător de implicare. 

Părţile interesate sunt ierarhizate, folosind matricea prezentată în Figura 3.1, 
în funcţie de influenţa şi interesul acestora cu privire la Proiect dar şi în funcţie 
de atitudinea acestora faţă de Proiectul propus. 
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Figura 3.1 Matricea de ierarhizare a părţilor interesate  

 

Ierarhizarea părţilor interesate reprezintă un proces continuu. Părţi interesate 
nou-identificate vor trebui ierarhizate pe măsura identificării lor iar celelalte 
părţi interesate vor trebui să fie re-evaluate pe parcursul etapelor de 
dezvoltare a Proiectului.  

 

Figura 3.2 Corespondenţa între identificarea şi analizarea grupurilor de părţi 
interesate, matricea de ierarhizare a părţilor interesate şi tactica urmată 
pentru acţiunile viitoare care vor fi întreprinse de titularul S.C. CRUCEA 
WIND FARM S.R.L. 

   

 

 

 

Mică 1  Se vor monitoriza părţile interesate din 
această categorie  

Medie   2 Se vor informa permanent/mulţumi părţile 
interesate din această categorie  

Mare 3 Se va acorda o atenţie deosebită părţilor 
interesate din această categorie  
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Figura 3.3 Matricea de ierarhizare a părţilor interesate de Proiectul CEE Crucea Nord 99 MW (extindere până la 108 MW ca opţiune) 
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4 REZUMATUL ACTIVITĂŢILOR DE IMPLICARE A PĂRŢILOR INTERESATE 
ÎNTREPRINSE PÂNĂ ÎN PREZENT  

Acest capitol prezintă pe scurt activităţile de implicare a părţilor interesate 
efectuate până în prezent, în cadrul procedurilor de autorizare a 
componentelor Proiectului.  

Până la sfârşitul lunii ianuarie 2013, titularul publicase primul anunţ public 
obligatoriu conform procedurii de evaluare de mediu a PUZ şi depusese prima 
versiune a PUZ la APM Constanţa în data de 15.10.2012. De asemenea, 
acordul de mediu nr. 3/19.01.2011 a fost revizuit de APM Constanţa (Anexa 
nr. 6066/19.12.2012). Autorizaţiile de construire obţinute de titular până în 
prezent sunt menţionate în Tabelul 2.3 din Capitolul 2.  

Procesul de implicare a părţilor interesate este prezentat în cele ce urmează 
pentru fiecare tip de procedură de autorizare parcursă de titular. 

Implicarea părţilor interesate în timpul procedurii de Evaluare Strategică 
de Mediu pentru aprobarea PUZ 

În cadrul procedurii de evaluare de mediu, desfăşurată în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru aprobarea PUZ, APM Constanţa nu a solicitat 
titularului elaborarea Raportului de Mediu. Prin urmare, implicarea publicului în 
această etapă s-a rezumat la notificări şi anunţuri publice, după cum se 
prezintă în tabelul de mai jos. Până în prezent, pentru Proiectul propus, 
titularul obţinuse următoarele Certificate de Urbanism în scopul întocmirii PUZ: 

2T2TA: Certificatele de Urbanism nr. 363/ 28.10.2009 şi nr. 135 / 29.07.2010 
pentru Parcul Eolian Crucea Nord (132 MW); 

B: Certificatul de Urbanism nr. 38/10.04.2012 pentru Parcul Eolian Crucea 
Nord (130 MW)2T2T; 

2T2TC: Certificatul de Urbanism nr. 6/31.01.2012 pentru construire staţie electrică 
400/110 KV şi racord linie electrică aeriană (L.E.A.) 400 kV. 

D: Certificatul de Urbanism nr. 92/24.09.2012 pentru extindere Parc Eolian 
Crucea Nord pe teritoriul administrativ al comunei Vulturu – putere instalată 
maxim 10 MW”, comuna Vulturu, judeţul Constanţa.



 

S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L.   SEP          AUGUST 2013  

CEE CRUCEA NORD, CONSTANTA, ROMANIA 26 

Tabelul 4.1 Paşi procedurali pentru obţinerea avizului de mediu (aprobarea PUZ) pentru CEE Crucea Nord – Activităţile obligatorii de 
implicare a părţilor interesate sunt scrise cu caractere de culoare roşie  

Procedura ESM (conform 
H.G. nr. 1076/2004) 

Etape procedurale – Evaluare Strategică de Mediu (ESM)  

Depunerea documentaţiei de 
solicitare şi evaluarea iniţială 
efectuată de APM/ARPM  

Etapa de încadrare a planului în 
procedura evaluării de mediu 

Etapa de 
definitivare a 
proiectului de 
plan şi de 
realizare a 
Raportului de 
Mediu  

Etapa de analiză a 
calităţii Raportului de 
Mediu şi de luare a 
deciziei cu privire la 
emiterea avizului de 
mediu 

PUZ pentru Parc Eolian 
Crucea Nord 132 MW 
(extravilanul comunelor 
Crucea şi Vulturu), Titular 
S.C. CRUCEA WIND 
FARM S.R.L. 

Notificare nr. 
1085RP/28.01.2010 depusă la 
APM Constanţa împreună cu 
prima versiune a PUZ. 

Anunţuri publice în ziare 
publicate în datele de 
29.01.2010 şi 13-14.02.2010 

 

 

 

 

 

Comitetul Special Constituit s-a întrunit în 
data de 07.04.2010 

Decizia Etapei de Încadrare a PUZ – nu se 
supune evaluării de mediu, nr. de 
înregistrare necunoscut  

Anunţuri publice: 

- în ziarul Liderul de Opinie publicat în 
data de 28.05.2010 ;  

- la sediile Primăriilor comunelor: (nr. 
2076/27.05.2010 (Crucea) şi nr. 
1164/27.05.2010 (Vulturu)  

Decizia Finală nr. 1085RP/01.06.2010, 
conform căreia Planul nu necesită evaluare 
de mediu, fiind supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu  

Notificare nr. 5344RP/06.05.2011 depusă la 
APM Constanţa pentru a comunica 
modificări aduse Proiectului  

Răspunsul emis de APM Constanţa nr. 
5344RP/19.05.2011, confirmând că decizia 

Nu se aplică 
(procedura s-a 
finalizat fără a fi 
necesară 
elaborarea 
Raportului de 
Mediu) 

 Nu se aplică (procedura 
s-a finalizat fără a fi 
necesară elaborarea 
Raportului de Mediu) 
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Procedura ESM (conform 
H.G. nr. 1076/2004) 

Etape procedurale – Evaluare Strategică de Mediu (ESM)  

Depunerea documentaţiei de 
solicitare şi evaluarea iniţială 
efectuată de APM/ARPM  

Etapa de încadrare a planului în 
procedura evaluării de mediu 

Etapa de 
definitivare a 
proiectului de 
plan şi de 
realizare a 
Raportului de 
Mediu  

Etapa de analiză a 
calităţii Raportului de 
Mediu şi de luare a 
deciziei cu privire la 
emiterea avizului de 
mediu 

etapei anterioare de încadrare, din anul 
2010, rămâne valabilă. 

PUZ pentru Parc Eolian 
Crucea Nord 130 MW 
(extravilanul comunelor 
Crucea, Vulturu şi 
Pantelimon), Titular S.C. 
CRUCEA WIND FARM 
S.R.L. 

Notificare nr. 5070 
RP/24.04.2012 depusă la APM 
Constanţa împreună cu prima 
versiune a PUZ. 

Anunţuri publice în ziare 
publicate în datele de 
23.04.2012 şi 27.04.2012 

Proces verbal nr. 2378/16.05.2012 elaborat 
în urma întrunirii Comitetului Special 
Constituit  

Decizia Etapei de Încadrare a PUZ – nu se 
supune evaluării de mediu, nr. de 
înregistrare necunoscut (conform companiei 
care a vândut ulterior Proiectul, această 
Decizie nu a fost transmisă Titularului)  

Anunţuri publice: 

- în ziare publicate în data de 18.05.2012, 
înregistrate la APM sub nr. 6183 RP;  

- la sediile Primăriilor comunelor: nr. 
1462/17.05.2012 (Pantelimon), 
1345/17.05.2012 (Vulturu), 
2167/17.05.2012 (Crucea)  

Decizia finală nr. 5070 RP/26.05.2012 
conform căreia PUZ nu necesită evaluare 
de mediu, urmând a fi supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu şi fără evaluare 
adecvată.  

Adresă oficială nr. 9758RP/23.08.2012 prin 

Nu se aplică 
(procedura s-a 
finalizat fără a fi 
necesară evaluare 
de mediu) 

 Nu se aplică (procedura 
s-a finalizat fără a fi 
necesară evaluare de 
mediu) 
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Procedura ESM (conform 
H.G. nr. 1076/2004) 

Etape procedurale – Evaluare Strategică de Mediu (ESM)  

Depunerea documentaţiei de 
solicitare şi evaluarea iniţială 
efectuată de APM/ARPM  

Etapa de încadrare a planului în 
procedura evaluării de mediu 

Etapa de 
definitivare a 
proiectului de 
plan şi de 
realizare a 
Raportului de 
Mediu  

Etapa de analiză a 
calităţii Raportului de 
Mediu şi de luare a 
deciziei cu privire la 
emiterea avizului de 
mediu 

care se rectifică Decizia etapei de încadrare 
nr. 5070 RP/26.05.2012, în sensul 
modificării coordonatelor ariei PUZ şi a 
indicatorilor urbanistici.  

PUZ pentru Construire 
staţie electrică 400/110 kV 
şi racord LEA 400 kV, 
Titular SC PLUSENERG 
S.A. 

Notificare nr. 
3294RP/14.03.2012 depusă la 
APM Constanţa împreună cu 
prima versiune a PUZ. 

Anunţuri publice în ziare 
publicate în datele de 
06.03.2012 şi 12.03.2012  

Proces verbal nr. 1540/28.03.2012 elaborat 
în urma întrunirii Comitetului Special 
Constituit  

Decizia Etapei de Încadrare a PUZ, nr. 
3294 RP/02.04.2012 – nu se supune 
evaluării de mediu,  

Anunţuri publice: 

- în ziare publicate în data de 13.04.2012 
şi înregistrat la APM Constanţa sub nr. 
4764 RP;  

Decizia finală nr. 3294RP/09.05.2012 
conform căreia PUZ nu necesită evaluare 
de mediu, urmând a fi supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu.  

Decizia nr. 9255RP/14.08.2012 prin care se 
rectifică Decizia etapei de încadrare nr. 
3294RP/09.05.2012 (de mai sus), în sensul 
modificării indicatorilor urbanistici şi care 
face parte integrantă din Decizia nr. 

 Nu se aplică 
(procedura s-a 
finalizat fără a fi 
necesară evaluare 
de mediu) 

 Nu se aplică (procedura 
s-a finalizat fără a fi 
necesară evaluare de 
mediu) 
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Procedura ESM (conform 
H.G. nr. 1076/2004) 

Etape procedurale – Evaluare Strategică de Mediu (ESM)  

Depunerea documentaţiei de 
solicitare şi evaluarea iniţială 
efectuată de APM/ARPM  

Etapa de încadrare a planului în 
procedura evaluării de mediu 

Etapa de 
definitivare a 
proiectului de 
plan şi de 
realizare a 
Raportului de 
Mediu  

Etapa de analiză a 
calităţii Raportului de 
Mediu şi de luare a 
deciziei cu privire la 
emiterea avizului de 
mediu 

3294RP.  

PUZ pentru extindere Parc 
Eolian Crucea Nord pe 
teritoriul administrativ al 
comunei Vulturu – putere 
instalată maxim 10 MW”, 
comuna Vulturu, judeţul 
Constanţa, Titular S.C. 
CRUCEA WIND FARM 
S.R.L. 

Notificare nr. 
12630RP/22.10.2012 depusă la 
APM Constanţa împreună cu 
prima versiune a PUZ. 

Anunţuri publice în ziarul 
Liderul de opinie publicat în 
datele 16.10.2012 şi 
22.10.2012 

Procedură aflată în derulare    
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Implicarea părţilor interesate în timpul procedurii de Evaluare a 
Impactului asupra Mediului  

Titularul a obţinut acordul de mediu nr. 3/19.01.2011 în scopul emiterii 
autorizaţiei de construire. Din cauza modificărilor survenite în parametrii 
tehnici ai Proiectului, acordul de mediu a fost revizuit de APM Constanţa prin 
emiterea Anexei nr. 6066/19.12.2012 la acordul de mediu.   

După cum ilustrează şi Figura 2.2 (procedura de emitere a autorizaţiei de 
construire), pentru fiecare certificat de urbanism obţinut în scopul emiterii 
autorizaţiei de construire, titularul trebuia să se adreseze autorităţii pentru 
protecţia mediului pentru a obţine punctul de vedere al acesteia cu privire la 
necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 
Pentru componentele CEE Crucea Nord s-au obţinut următoarele certificate 
de urbanism în scopul obţinerii autorizaţiei de construire: 

2T2TA: Certificatul de Urbanism nr. 4/18.01.2010 pentru construirea Parcului 
Eolian Crucea Nord (132 MW), emis de Primăria comunei Crucea 

2T2TB: Certificatul de Urbanism nr. 40/10.04.2012 pentru Parc Eolian Crucea Nord 
(130 MW)- modificare diametru fundaţii, modificare putere instalată pe turbină 
până la 3.6 MW, modificare regim de înălţime până la 180 m şi modificare 
soluţie de conectare a parcului eolian, comunele Crucea, Vulturu şi 
Pantelimon, jud. Constanţa, emis de Consiliul Judeţean Constanţa  

2T2TC: Certificatul de Urbanism nr. 3/18.04.2012 pentru modernizare drumuri de 
exploatare existente, comuna Vulturu, emis de Primăria comunei Vulturu  

2T2TD: Certificatul de Urbanism nr. 11/05.04.2012 pentru modernizare drumuri de 
exploatare existente, comuna Pantelimon, emis de Primăria comunei 
Pantelimon 

2T2TE: Certificatul de Urbanism nr. 24/04.04.2012 pentru modernizare drumuri de 
exploatare existente, comuna Crucea, emis de Primăria comunei Crucea  

2T2TF: Certificatul de Urbanism nr. 27/08.11.2010 pentru organizare de şantier şi 
depozit Crucea Nord, emis de Primăria comunei Crucea  

2T2TG: Realizare reţele electrice şi fibră optică Parc Eolian Crucea Nord, propus a 
fi amplasat în extravilanul comunelor Crucea, Pantelimon şi Vulturu, judeţul 
Constanţa, emis de Primăria comunei Crucea 

2T2TH: Certificatul de Urbanism nr. 19/14.03.2012 – Construire staţie de 
transformare 400/110 kV Stupina 2, emis de Primăria comunei Crucea  

2T2TI: Certificatul de Urbanism nr. 51/16.05.2012 – obţinut în numele 
Transelectrica pentru construire celulă 400 kV în staţia electrică Stupina 400 
kV 
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2T2TJ: Certificatul de Urbanism nr. 72/16.08.2012 pentru conectare staţie de 
transformare 400/110 kV Stupina 2, emis de Primăria comunei Crucea 

K: Certificatul de Urbanism nr. 76/12.09.2012 pentru alimentare cu 20 kV a 
staţiei de transformare 400/110 kV Stupina 2 (titular S.C. ENEL Distribuţie 
Dobrogea S.A. prin S.C. Crucea Wind Farm S.R.L.), emis de Primăria 
comunei Crucea 

L: Certificatul de Urbanism nr. 81/19.09.2012 pentru modernizare drum 
existent (drum exploatare De 349 şi drum agricol pentru parcela A346/20) şi 
racord din DN2A, comuna Crucea, emis de Primăria comunei Crucea 

M: Certificatul de Urbanism nr. 93/24.09.2012 extindere Parc Eolian Crucea 
Nord pe teritoriul administrativ al comunei Vulturu – putere instalată maxim 10 
MW”, comuna Vulturu, judeţul Constanţa, emis de Consiliul Judeţean 
Constanţa  
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Tabelul 4.2 Paşi procedurali pentru obţinerea acordului de mediu pentru CEE Crucea Nord – Activităţile obligatorii de implicare a părţilor 
interesate sunt scrise cu caractere de culoare mov 

Procedura EIM 
(conform O.M. nr. 
135/2010) 

Etape procedurale – Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) 

Depunerea notificării şi 
evaluarea iniţială a acesteia 

Etapa de încadrare a Proiectului  Etapa de stabilire a 
domeniului evaluării (şi de 
realizare a Raportului 
privind Impactul asupra 
Mediului)  

Etapa de analiză a 
calităţii Raportului 
privind Impactul asupra 
Mediului şi de luare a 
deciziei  

Parc Eolian Crucea 
Nord (132 MW) 

(Certificat de 
urbanism nr. 
4/18.01.2010) 

Notificare nr. 1254 RP/01.02.2010 
depusă la APM Constanţa  

Decizia etapei de evaluare iniţială 
nr. 1254/23.062010 

Anunţuri în ziar (în datele de 6-
7.02.2010) şi la avizierul de la 
sediul Primăriei (08.02.2010) 

Decizia etapei de încadrare nr. 
1254RP/23.06.2010, conform căreia 
Proiectul necesită demararea 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului (EIM) şi de evaluare 
adecvată (EA) 

Anunţ public în ziar, în data de 
25.06.2010 

Depunerea RIM şi a Studiului 
de EA la APM (nr. înregistrare 
6350/16.06.2010); 

Anunţ public cu privire la 
organizarea dezbaterii publice 
(afişat în data de 20.09.2010 
la avizierele Primăriilor 
comunelor şi în publicat în ziar 
începând cu data 18-
19.09.2010) 

Dezbaterea publică a avut loc 
în data de 01.11.2010;  

Decizia APM Constanţa 
de emitere a acordului de 
mediu (nr. de înregistrare 
necunoscut -  titularul nu 
a primit decizia de 
emitere în original, ci 
numai acordul de mediu  

Acordul de Mediu nr. 
3/19.01.2011  

Modernizare drumuri 
existente, comuna 
Vulturu (Certificat de 
Urbanism nr. 
3/18.04.2012) 

Notificare nr. 5500 RP/04.05.2012 
depusă la APM Constanţa 

Decizia etapei de evaluare iniţială 
nr. 5500 RP/25.05.2012  

Anunţuri în ziar, în datele de 26-
27.05.2012 şi la avizierul de la 
sediul Primăriei (28.05.2012) 

Decizia etapei de încadrare nr. 
5500RP/10.07.2012, conform căreia 
Proiectul nu necesită demararea 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, în baza Deciziei 
CAT din 27.06.2012 

Anunţ public în ziar, în data de 
29.06.2012 

Nu se aplică (procedura s-a 
finalizat fără a fi necesară 
evaluarea impactului asupra 
mediului) 

 Nu se aplică (procedura 
s-a finalizat fără a fi 
necesară evaluarea 
impactului asupra 
mediului) 

Modernizare drumuri 
existente, comuna 
Pantelimon  

(Certificat de 

Notificare nr. 5501RP/04.05.2012 
depusă la APM Constanţa 

Decizia etapei de evaluare iniţială 

Decizia etapei de încadrare nr. 
5501RP/10.07.2012, conform căreia 
Proiectul nu necesită demararea 
procedurii de evaluare a impactului 

Nu se aplică (procedura s-a 
finalizat fără a fi necesară 
evaluarea impactului asupra 
mediului) 

 Nu se aplică (procedura 
s-a finalizat fără a fi 
necesară evaluarea 
impactului asupra 
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Procedura EIM 
(conform O.M. nr. 
135/2010) 

Etape procedurale – Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) 

Depunerea notificării şi 
evaluarea iniţială a acesteia 

Etapa de încadrare a Proiectului  Etapa de stabilire a 
domeniului evaluării (şi de 
realizare a Raportului 
privind Impactul asupra 
Mediului)  

Etapa de analiză a 
calităţii Raportului 
privind Impactul asupra 
Mediului şi de luare a 
deciziei  

Urbanism nr. 
11/05.04.2012) 

nr. 5501RP/25.05.2012  

Anunţuri în ziar, în datele de 26-
27.05.2012 şi la avizierul de la 
sediul Primăriei (28.05.2012) 

asupra mediului, în baza Deciziei 
CAT din 27.06.2012 

Anunţ public în ziar, în data de 
29.06.2012 

mediului) 

Modernizare drumuri 
existente, comuna 
Crucea  

(Certificat de 
Urbanism nr. 
24/04.04.2012) 

Notificare nr. 5499RP/04.05.2012 
depusă la APM Constanţa 

Decizia etapei de evaluare iniţială 
nr. 5499RP/25.05.2012 

Anunţuri în ziar, în datele de 26-
27.05.2012 şi la avizierul de la 
sediul Primăriei (28.05.2012) 

Decizia etapei de încadrare nr. 
5499/16.07.2012, conform căreia 
Proiectul nu necesită demararea 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, în baza Deciziei 
CAT din 27.06.2012 

Anunţ public în ziar, în data de 
29.06.2012 

Nu se aplică (procedura s-a 
finalizat fără a fi necesară 
evaluarea impactului asupra 
mediului) 

 Nu se aplică (procedura 
s-a finalizat fără a fi 
necesară evaluarea 
impactului asupra 
mediului) 

Organizare de şantier 
şi depozit, Crucea 
Nord  

(Certificat de 
Urbanism nr. 
27/08.11.2010) 

Notificare nr. 4826RP/20.04.2011 
depusă la APM Constanţa  

Decizia etapei de evaluare iniţială 
nr. 4826/31.05.2011 conform 
căreia Proiectul intră sub incidenţa 
prevederilor H.G. nr. 445/2009 şi 
necesită demararea procedurii EIM 
dar nu necesită demararea 
procedurii EA  

Anunţuri în ziar, în data de 
15.06.2011 şi înregistrat la APM 
Constanţa cu nr. 6926RP/16.06. 
2011. Anunţ public înregistrat la 
Primăria comunei Crucea cu nr. 
2554/15.06.2011 

Decizia Etapei de Încadrare nr. 
4826RP/14.07.2011 conform căreia 
Proiectul nu necesită demararea 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, în baza Deciziei 
CAT din 06.07.2011. 

Anunţ public în ziar cu privire la 
luarea deciziei etapei de încadrare, 
publicat în datele de 09-10.07.2011 

Nu se aplică (procedura s-a 
finalizat fără a fi necesară 
evaluarea impactului asupra 
mediului) 

 Nu se aplică (procedura 
s-a finalizat fără a fi 
necesară evaluarea 
impactului asupra 
mediului) 
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Procedura EIM 
(conform O.M. nr. 
135/2010) 

Etape procedurale – Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) 

Depunerea notificării şi 
evaluarea iniţială a acesteia 

Etapa de încadrare a Proiectului  Etapa de stabilire a 
domeniului evaluării (şi de 
realizare a Raportului 
privind Impactul asupra 
Mediului)  

Etapa de analiză a 
calităţii Raportului 
privind Impactul asupra 
Mediului şi de luare a 
deciziei  

Realizare reţele 
electrice şi fibră 
optică Parc Eolian 
Crucea Nord, propus 
a fi amplasat în 
extravilanul 
comunelor Crucea, 
Pantelimon şi Vulturu 

Notificare nr. 6734 RP/01.06.2012 
depusă la APM Constanţa 

Decizia etapei de evaluare iniţială 
nr. 6734 RP/26.06.2012 

Anunţ în ziar în data de 28.06.2012  

Depunerea Memoriului de 
Prezentare însoţit de adresa de 
înaintare nr. 8604/16.07.2012, la 
APM Constanţa  

Anunţ public cu privire la decizia 
etapei de încadrare luată de APM 
Constanţa, înregistrat:  

• la Primăria comunei Pantelimon, 
la nr. 1916/01.08.2012; 

• la Primăria comunei Crucea, la 
nr. 3150/01.08.2012; 

• la Primăria comunei Vulturu, la 
nr. 2043/01.08.2012. 

Anunţul a fost, de asemenea, 
publicat în ziarul Liderul de opinie 
Constanţa din data de 01.08.2012.  

Decizia Etapei de Încadrare nr. 
6734/22.08.2012, conform căreia 
Proiectul nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului.  

Anunţ public cu privire la luarea 
deciziei etapei de încadrare 
revizuite, publicat în ziarul Liderul de 
opinie Constanţa din data 
06.12.2012 şi înregistrat la APM 
Constanţa cu nr. 14469 şi la: 

Nu se aplică (procedura s-a 
finalizat fără a fi necesară 
evaluarea impactului asupra 
mediului) 

Nu se aplică (procedura 
s-a finalizat fără a fi 
necesară evaluarea 
impactului asupra 
mediului) 
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Procedura EIM 
(conform O.M. nr. 
135/2010) 

Etape procedurale – Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) 

Depunerea notificării şi 
evaluarea iniţială a acesteia 

Etapa de încadrare a Proiectului  Etapa de stabilire a 
domeniului evaluării (şi de 
realizare a Raportului 
privind Impactul asupra 
Mediului)  

Etapa de analiză a 
calităţii Raportului 
privind Impactul asupra 
Mediului şi de luare a 
deciziei  

• Primăria comunei Pantelimon, la 
nr. 5802/06.12.2012; 

• Primăria comunei Crucea, la nr. 
5321/06.12.2012; 

• Primăria comunei Vulturu, la nr. 
3026/06.12.2012. 

Decizia etapei de încadrare revizuită 
nr. 6734/18.12.2012, din cauza 
modificării unor detalii tehnice ale 
Proiectului  

Construire Staţie de 
Transformare 
400/110 kV Stupina 2 

Notificare nr. 4432RP/06.04.2012 
depusă la APM Constanţa 

Decizia etapei de evaluare iniţială 
nr. 4432RP/19.04.2012.  

Anunţuri în ziar, în datele de 05-
06.05.2012 

Decizia Etapei de Încadrare nr. 
4432RP/02.07.2012, conform căreia 
Proiectul nu necesită demararea 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, în baza Deciziei 
CAT din 06.06.2012 

Anunţ public în ziar, în data de 
08.06.2012 şi anunţ publicat la 
Primăria comunei Crucea în data de 
06.08.2012  

Nu se aplică (procedura s-a 
finalizat fără a fi necesară 
evaluarea impactului asupra 
mediului) 

 Nu se aplică (procedura 
s-a finalizat fără a fi 
necesară evaluarea 
impactului asupra 
mediului) 

Conectare Staţie de 
Transformare 
400/110 kV Stupina 2 
la Sistemul Energetic 
Naţional (titular 
C.N.T.E.E. 
Transelectrica S.A. 

Notificare nr. 6697RP/31.05.2012 
depusă la APM Constanţa 

Decizia etapei de evaluare iniţială 
nr. 6697RP/26.06.2012 

Anunţ publicat în ziarul din data de 

Depunerea Memoriului de 
Prezentare însoţit de adresa de 
înaintare nr. 8604/16.07.2012, la 
APM Constanţa 

Decizia etapei de încadrare nr. 
6697/14.08.2012, conform căreia 

Nu se aplică (procedura s-a 
finalizat fără a fi necesară 
evaluarea impactului asupra 
mediului) 

 Nu se aplică (procedura 
s-a finalizat fără a fi 
necesară evaluarea 
impactului asupra 
mediului) 
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Procedura EIM 
(conform O.M. nr. 
135/2010) 

Etape procedurale – Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) 

Depunerea notificării şi 
evaluarea iniţială a acesteia 

Etapa de încadrare a Proiectului  Etapa de stabilire a 
domeniului evaluării (şi de 
realizare a Raportului 
privind Impactul asupra 
Mediului)  

Etapa de analiză a 
calităţii Raportului 
privind Impactul asupra 
Mediului şi de luare a 
deciziei  

prin S.C. Crucea 
Wind Farm S.R.L.) 

28.06.2012 Proiectul nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului. 

Anunţ public la Primăria comunei 
Crucea, înregistrat cu nr. 3169, şi în 
ziarul Liderul de opinie Constanţa din 
data de 01.08.2012 şi înregistrat la 
APM Constanţa la nr. 
9557/03.08.2012 

Parc Eolian Crucea 
Nord, putere totală 
instalată 130 MW – 
modificare diametru 
fundaţii, modificare 
putere instalată pe 
turbină până la 
3,6 MW, modificare 
regim de înălţime 
până la 180 m şi 
modificare soluţie de 
conectare a parcului 
eolian” 

(Certificat de 
urbanism nr. 
40/10.04.2012) 

Notificare nr. 643/08.06.2012 
depusă la APM Constanţa pentru 
revizuirea acordului de mediu nr. 
3/19.01.2011 (emis în baza CU nr. 
4/18.01.2010 – rândul 1 din 
prezentul tabel)  

Decizia etapei de încadrare nr. 
6066/19.12.2012, conform căreia 
Proiectul propus nu necesită 
demararea procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului  

Anunţ public cu privire la luarea 
deciziei de revizuire a acordului de 
mediu nr. 3/19.01.2011 de către 
APM Constanţa. Acest anunţ a fost 
înregistrat şi la:  

• Primăria comunei Pantelimon, la 
nr. 5826/07.12.2012; 

• Primăria comunei Crucea, la nr. 
5354/07.12.2012; 

• Primăria comunei Vulturu, la nr. 
3043/07.12.2012. 

Anunţul a fost publicat şi în ziarul 
Liderul de opinie Constanţa din 

Nu se aplică (procedura s-a 
finalizat fără a fi necesară 
evaluarea impactului asupra 
mediului) 

APM Constanţa a emis 
Anexa nr. 
6066/19.12.2012 la 
acordul de mediu nr. 
3/19.01.2011  
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Procedura EIM 
(conform O.M. nr. 
135/2010) 

Etape procedurale – Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) 

Depunerea notificării şi 
evaluarea iniţială a acesteia 

Etapa de încadrare a Proiectului  Etapa de stabilire a 
domeniului evaluării (şi de 
realizare a Raportului 
privind Impactul asupra 
Mediului)  

Etapa de analiză a 
calităţii Raportului 
privind Impactul asupra 
Mediului şi de luare a 
deciziei  

datele 08-09.12.2012  

Conectare staţie de 
transformare 
400/110 kV Stupina 2  

Notificare nr. 10834RP/06.09.2012 
depusă la APM Constanţa  

Decizia etapei de încadrare nr. 
10834/20.09.2012, conform căreia 
Proiectul propus nu necesită 
demararea procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului 

Nu se aplică (procedura s-a 
finalizat fără a fi necesară 
evaluarea impactului asupra 
mediului) 

Nu se aplică (procedura 
s-a finalizat fără a fi 
necesară evaluarea 
impactului asupra 
mediului) 

Alimentare cu 20 kV 
a Staţiei de 
Transformare 
400/110 kV Stupina 2 

Notificare nr. 12706RP/23.10.2012 
depusă la APM Constanţa  

Decizia etapei de încadrare nr. 
12706RP/15.11.2012, conform 
căreia Proiectul propus nu necesită 
demararea procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului 

Nu se aplică (procedura s-a 
finalizat fără a fi necesară 
evaluarea impactului asupra 
mediului) 

Nu se aplică (procedura 
s-a finalizat fără a fi 
necesară evaluarea 
impactului asupra 
mediului) 

Extindere Parc Eolian 
Crucea Nord pe 
teritoriul administrativ 
al comunei Vulturu – 
putere instalată 
maxim 10 MW 

Notificare nr. 13426RP/07.11.2012, 
depusă la APM Constanţa 

Decizia de evaluare iniţială nr. 
13426RP/13.11.2012, conform 
căreia Proiectul intră sub incidenţa 
H.G. nr. 445/2009 şi necesită 
declanşarea procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului dar 
nu necesită demararea procedurii 
de evaluare adecvată 

Decizia etapei de încadrare nr. 
13426RP/13.11.2012 

Anunţul public în ziarul Liderul de 
opinie Constanţa din 23.11.2012 şi 
înregistrat la Primăria comunei 
Vulturu cu nr. 2928/23.11.2012 

Memoriu de Prezentare depus la 
APM Constanţa însoţit de adresa de 
înaintare nr. 13146RP/26.11.2012 

Procedură aflată în derulare  

  

Modernizare drum 
existent (drum 
exploatare De 349 şi 
drum agricol pentru 
parcela A346/20) şi 

Notificare nr. 13717RP/14.11.2012 
depusă la APM Constanţa  

Procedură aflată în derulare 
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Procedura EIM 
(conform O.M. nr. 
135/2010) 

Etape procedurale – Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) 

Depunerea notificării şi 
evaluarea iniţială a acesteia 

Etapa de încadrare a Proiectului  Etapa de stabilire a 
domeniului evaluării (şi de 
realizare a Raportului 
privind Impactul asupra 
Mediului)  

Etapa de analiză a 
calităţii Raportului 
privind Impactul asupra 
Mediului şi de luare a 
deciziei  

racord din DN2A, 
comuna Crucea 
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Raportul privind Impactul asupra Mediului (RIM) a fost elaborat de dl. Tudor 
Darie în iunie 2010 iar Studiul de Evaluare Adecvată a fost întocmit de 
societatea Wildlife Management Consulting S.R.L. în octombrie 2010. Aceste 
studii au fost puse la dispoziţia autorităţilor de reglementare, ONG-urilor şi 
publicului, în vederea comentării.  

APM Constanţa a pus documentaţia privind Proiectul la dispoziţia publicului, 
spre consultare, la cerere, la sediul agenţiei. APM Constanţa şi autorităţile 
reprezentate în Comitetul de Analiză Tehnică (CAT) au analizat RIM, s-a 
organizat o dezbatere publică a acestuia urmată de o perioadă pusă la 
dispoziţia publicului pentru comentarii. Responsabilitatea anunţării depunerii 
RIM şi organizării procesului de implicare a publicului (prin anunţuri în presă şi 
la avizierele locale) a revenit APM Constanţa şi titularului Proiectului.   

APM Constanţa a organizat dezbaterea publică iar data şi locul desfăşurării 
acesteia au fost aduse la cunoştinţa publicului cu cel puţin 20 de zile înainte 
ca aceasta să aibă loc. Astfel, la dezbaterea publică care a avut loc în comuna 
Crucea, în data de 01.11.2010, au participat 26 de localnici. Amplasamentul 
Proiectului cuprinde şi parcele de teren aflate în proprietatea unor locuitori ai 
comunelor Vulturu şi Pantelimon. Procedurile de autorizare a componentelor 
Proiectului aflate pe teritoriul comunelor Vulturu şi Pantelimon nu au impus 
necesitatea organizării unor dezbateri publice în aceste localităţi. Cu toate 
acestea, publicul a fost informat şi invitat la dezbaterea din comuna Crucea, 
aceasta fiind principala comună afectată de Proiect. 

În ceea ce priveşte dezbaterea publică, trebuie precizat faptul că aceasta s-a 
organizat pentru două proiecte propuse de dezvoltatorul Monsson Alma: 

• Centrala Electrică Eoliană Crucea Est, deţinută de S.C. CRUCEA POWER 
PARK S.R.L.; 

• Centrala Electrică Eoliană Crucea Nord, deţinută de S.C. CRUCEA WIND 
FARM S.R.L. 

La dezbaterea publică au participat următoarele persoane: 

• D-na Catiuşa Tompoş, reprezentant APM Constanţa; 

• D-na Mariana Sîrbu, reprezentant APM Constanta; 

• Dl. Tudor Darie, evaluator de mediu, elaborator RIM;   

• Dl. Cătălin Hodor, reprezentant Wildlife Management Consulting S.R.L., 
elaborator studii biodiversitate; 

• D-na Luminiţa Aldea, reprezentant Monsson Alma; 

• D-na Simona Lates, reprezentant Eco Power; 

• Dl. Mihai Sabău, reprezentant Monsson Alma; 
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• D-na Loredana Voinescu, reprezentant Consiliul Judeţean Constanta; 

• D-na Maria Jianu, reprezentant Monsson Invest Group; 

• Dl. Tiberiu Mardau, reprezentant Monsson Invest Group; 

• Dl. Dumitru Leciu, reprezentant Primăria Crucea; 

• Dl. Alexandru Sabau, reprezentant Monsson Alma; 

• Dl. Bogdan Alexandru Zlate, reprezentant Monsson Alma; 

• Dl. Ana Maria Pârvu, reprezentant Monsson Invest Group; 

• Dl. Emil Pavel, reprezentant Monsson Alma; 

• Dl. Schweitzen R., reprezentant Monsson Alma; 

• Dl. Marius Dragomir; 

• Dl. Edis Bilal;  

• D-na Georgiana Datcu; 

• Dl. Ciprian Baraianu; 

• Dl. Claudiu Aldea; 

• Dl. Ion Cercaia; 

• Dl. Ricard Gomn; 

• Dl. George Vlaicu; 

• Dl. Robert Manaila. 

Conform protocolului întocmit în urma dezbaterii publice, reprezentanţii APM 
Constanţa au oferit participanţilor o scurtă prezentare a componentelor 
Proiectului şi a impactului asociat acestora.  

Dl. Tudor Darie, evaluator de mediu şi elaborator al RIM, a concluzionat că 
impactul asupra mediului social va fi unul pozitiv şi că impactul centralelor 
electrice eoliene asupra mediului este mult mai redus decât cel asociat unei 
instalaţii mari de ardere.  

Dl. Călin Fodir, expert biodiversitate, a menţionat că pe tot parcursul etapei de 
planificare, precum şi în prezent, Proiectul a urmărit evitarea impactului 
asupra ariilor. În acest scop, după finalizarea lucrărilor de construcţie, titularul 
va monitoriza impactul asupra păsărilor şi altor specii protejate. 

Au existat numai două comentarii din partea celor prezenţi:  

• Dl. Leciu, reprezentant al Primăriei comunei Crucea, a precizat că este de 
acord cu realizarea Proiectului şi consideră că astfel de proiecte vor avea 
un impact social pozitiv. 
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• Dl. Cercaia, locuitor al comunei Crucea, a menţionat că a semnat un 
contract de concesiune şi superficie cu titularul şi că este de acord cu 
implementarea celor două proiecte supuse dezbaterii publice.  

Dna. Tompoş, reprezentant APM Constanţa, a informat publicul prezent că 
persoanele interesate pot transmite comentarii referitoare la RIM, în termen de 
30 de zile, în scris, la sediul APM Constanţa. De asemenea, a recomandat 
celor prezenţi să comunice informaţiile primite prin intermediul prezentării 
rudelor şi prietenilor. 

Până la sfârşitul lunii ianuarie 2013, S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L. nu a 
desfăşurat nicio acţiune voluntară, menită să comunice informaţii privind 
Proiectul propus ONG-urilor, institutelor de cercetare sau presei. De 
asemenea, trebuie precizat faptul că, în cadrul procedurilor de autorizare 
desfăşurate, niciun ONG, institut de cercetare sau reprezentant al presei nu a 
transmis un punct de vedere şi nu a făcut niciun comentariu referitor la 
Proiectul propus. 
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5 PROGRAMUL ŞI TERMENELE PROPUSE PENTRU IMPLICAREA 
PĂRŢILOR INTERESATE PE VIITOR 

Prezentul capitol descrie acţiunile pe care S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L. 
intenţionează să le desfăşoare cu privire la implicarea părţilor interesate de 
Proiectul CEE Crucea Nord 99 MW (extindere până la 108 MW ca opţiune).  

În cadrul procesului de implicare avut în vedere, se propune o serie de acţiuni 
menite să asigure o consultare semnificativă a părţilor interesate de Proiect. 

În acest sens, S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L. desfăşoară un proces de 
actualizare şi completare a RIM existent cu studii şi evaluări suplimentare (de 
exemplu, evaluarea impactului cumulativ, patrimoniul cultural, impactul asupra 
mediului social şi economic etc.), astfel încât acesta să respecte standardele 
internaţionale cu privire la finanţarea proiectelor. Rezultatele acestei evaluări 
suplimentare vor fi comunicate părţilor interesate iar S.C. CRUCEA WIND 
FARM S.R.L. va căuta să obţină un feedback din partea acestora prin 
intermediul unor acţiuni sau evenimente care vor avea loc după cum se 
prezintă în cele ce urmează.  

Metodele de diseminare a informaţiilor vor fi alese astfel încât să corespundă 
necesităţilor fiecărui grup de părţi interesate şi să se asigure că punctele 
esenţiale sunt tratate din perspectiva celor care le-au adus în discuţie şi sunt 
afectaţi de acestea. Se estimează că reprezentanţii instituţiilor 
guvernamentale vor fi consultaţi ca şi cum ar reprezenta un grup, folosindu-se 
în acest scop o prezentare şi discuţii de nivel relativ tehnic. În cazul 
comunităţilor locale, va fi nevoie de întâlniri mai puţin tehnice, organizate la 
căminele culturale, folosindu-se materiale de prezentare cu un impact vizual 
semnificativ şi un limbaj comun, fără termeni de specialitate. 

În etapa de construcţie, S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L., cu asistenţă din 
partea firmei de consultanţă de mediu ERM, intenţionează să organizeze 
întâlniri de prezentare a concluziilor Raportului de Evaluare a Impactului 
Social şi asupra Mediului, în perioada iulie – septembrie 2013, în comunităţile 
afectate de Proiect (comunele Crucea, Vulturu şi Pantelimon). Detaliile 
referitoare la întâlnirile propuse vor fi anunţate de titularul S.C. CRUCEA 
WIND FARM S.R.L., în presa locală şi la avizierele locale/în locuri publice 
uşor accesibile, cu cel puţin o săptămână înainte ca acestea să aibă loc. De 
asemenea, cu câteva zile înainte, toţi locuitorii localităţilor din vecinătatea 
amplasamentului Proiectului vor primi prin poştă o scurtă prezentare a 
Proiectului şi o invitaţie scrisă de participare la aceste întâlniri. 

Discuţiile cu participanţii se vor concentra asupra componentelor Proiectului, 
programului de execuţie, aspectelor de mediu supuse evaluării, impactului 
identificat şi măsurilor de diminuare propuse, mecanismului prin care îşi pot 



 

S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L.   SEP  AUGUST 2013  

CEE CRUCEA NORD, CONSTANTA, ROMANIA 43 

exprima punctele de vedere, pot înainta plângeri, reclamaţii şi modul în care 
acestea vor fi gestionate.  

Tabelul de mai jos prezintă pe scurt acţiunile planificate în scopul implicării 
părţilor interesate, inclusiv detalii privind informaţiile care vor fi comunicate, 
date orientative şi locul de desfăşurare a întâlnirilor propuse, grupurile de părţi 
interesate vizate şi entităţile cărora le revin responsabilităţile de implementare 
a acestor acţiuni. 
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Tabelul 5.1 Program de implicare a părţilor interesate  

Etapa în care 
se află 
Proiectul  

Tipul de informaţii comunicate  Formă/forme de comunicare  Locaţie şi date de 
desfăşurare 

Părţi interesate 
vizate  

Responsabilităţi 

Construcţie  Rezumatul non-tehnic inclusiv componentele 
principale ale Proiectului, impactul potenţial în 
etapele de construcţie şi funcţionare, măsuri de 
diminuare a impactului, mecanismul de 
soluţionare a reclamaţiilor şi un rezumat al 
conţinutului Planului de Management al 
Aspectelor Sociale şi de Mediu şi Planului de 
Implicare a Părţilor Interesate, care au fost 
elaborate pentru Proiectul propus.  

Postere, anunţ public tipărit şi 
afişat în locuri publice, pe străzi, 
broşura de prezentare a 
Proiectului expediată prin poştă  

Căminul cultural al 
comunei Crucea –
August - 
Septembrie 2013 

Proprietarii / 
utilizatorii 
terenurilor  

Populaţia locală  

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. cu 
asistenţă din 
partea firmei de 
consultanţă de 
mediu ERM  

Construcţie Rezumatul non-tehnic inclusiv componentele 
principale ale Proiectului, impactul potenţial în 
etapele de construcţie şi funcţionare, măsuri de 
diminuare a impactului, mecanismul de 
soluţionare a reclamaţiilor şi un rezumat al 
conţinutului Planului de Management al 
Aspectelor Sociale şi de Mediu şi Planului de 
Implicare a Părţilor Interesate, care au fost 
elaborate pentru Proiectul propus. 

Postere, anunţ public tipărit şi 
afişat în locuri publice, pe străzi, 
broşura de prezentare a 
Proiectului expediată prin poştă 

Căminul cultural al 
comunei Vulturu – 
August - 
Septembrie 2013 

Proprietarii / 
utilizatorii 
terenurilor  

Populaţia locală  

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. cu 
asistenţă din 
partea firmei de 
consultanţă de 
mediu ERM 

Construcţie Rezumatul non-tehnic inclusiv componentele 
principale ale Proiectului, impactul potenţial în 
etapele de construcţie şi funcţionare, măsuri de 
diminuare a impactului, mecanismul de 
soluţionare a reclamaţiilor şi un rezumat al 
conţinutului Planului de Management al 
Aspectelor Sociale şi de Mediu şi Planului de 
Implicare a Părţilor Interesate, care au fost 
elaborate pentru Proiectul propus. 

Postere, anunţ public tipărit şi 
afişat în locuri publice, pe străzi, 
broşura de prezentare a 
Proiectului expediată prin poştă 

Căminul cultural al 
comunei 
Pantelimon – 
August - 
Septembrie 2013 

Proprietarii / 
utilizatorii 
terenurilor  

Populaţia locală 

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. cu 
asistenţă din 
partea firmei de 
consultanţă de 
mediu ERM 

Construcţie Rezumatul non-tehnic inclusiv componentele 
principale ale Proiectului, impactul potenţial în 

Prezentare transmisă prin poşta 
electronică şi întâlnire faţă-în-

iulie –august 2013 Primăriile 
comunelor 

S S.C. CRUCEA 
WIND FARM 



 

S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L.   SEP          AUGUST 2013  

CEE CRUCEA NORD, CONSTANTA, ROMANIA 45 

Etapa în care 
se află 
Proiectul  

Tipul de informaţii comunicate  Formă/forme de comunicare  Locaţie şi date de 
desfăşurare 

Părţi interesate 
vizate  

Responsabilităţi 

etapele de construcţie şi funcţionare, măsuri de 
diminuare a impactului, mecanismul de 
soluţionare a reclamaţiilor şi un rezumat al 
conţinutului Planului de Management al 
Aspectelor Sociale şi de Mediu şi Planului de 
Implicare a Părţilor Interesate, care au fost 
elaborate pentru Proiectul propus. 

faţă  Crucea, Vulturu 
şi Pantelimon  

S.R.L. cu 
asistenţă din 
partea firmei de 
consultanţă de 
mediu ERM 

Construcţie Rezumatul non-tehnic inclusiv componentele 
principale ale Proiectului, impactul potenţial în 
etapele de construcţie şi funcţionare, măsuri de 
diminuare a impactului, mecanismul de 
soluţionare a reclamaţiilor şi un rezumat al 
conţinutului Planului de Management al 
Aspectelor Sociale şi de Mediu şi Planului de 
Implicare a Părţilor Interesate, care au fost 
elaborate pentru Proiectul propus. 

Întâlnire faţă-în-faţă şi 
prezentare  

Sediul APM 
Constanţa – iulie-
august 2013 

APM Constanţa S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. cu 
asistenţă din 
partea firmei de 
consultanţă de 
mediu ERM  

Construcţie Rezumatul non-tehnic inclusiv componentele 
principale ale Proiectului, impactul potenţial în 
etapele de construcţie şi funcţionare, măsuri de 
diminuare a impactului, mecanismul de 
soluţionare a reclamaţiilor şi un rezumat al 
conţinutului Planului de Management al 
Aspectelor Sociale şi de Mediu şi Planului de 
Implicare a Părţilor Interesate, care au fost 
elaborate pentru Proiectul propus. 

Transmiterea, prin poşta 
electronică, a prezentării 
Proiectului, inclusiv a impactului 
acestuia asupra mediului şi 
comunităţilor şi, în caz de 
necesitate, stabilirea unei 
întâlniri faţă-în-faţă 

Sediul Consiliului 
Judeţean 
Constanţa – iulie-
august 2013 

Consiliul 
Judeţean 
Constanţa 

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. cu 
asistenţă din 
partea firmei de 
consultanţă de 
mediu ERM 

Construcţie Componentele principale ale Proiectului, 
discutarea monumentelor arheologice 
cunoscute din zona Proiectului şi a procedurii 
care trebuie urmată în cazul unor descoperiri 
întâmplătoare. 

Transmiterea, prin poşta 
electronică, a prezentării 
Proiectului, inclusiv a impactului 
acestuia asupra mediului şi 
comunităţilor şi, în caz de 
necesitate, stabilirea unei 

Biroul Directorului/ 
Directorului Adjunct 
al Muzeului de 
Istorie Naţională şi 
Arheologie 
Constanţa – iulie – 

Muzeul de Istorie 
Naţională şi 
Arheologie 
Constanţa 

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. cu 
asistenţă din 
partea firmei de 
consultanţă de 
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Etapa în care 
se află 
Proiectul  

Tipul de informaţii comunicate  Formă/forme de comunicare  Locaţie şi date de 
desfăşurare 

Părţi interesate 
vizate  

Responsabilităţi 

întâlniri faţă-în-faţă august  2013 mediu ERM 

Construcţie Componentele principale ale Proiectului, 
discutarea impactului potenţial al Proiectului 
asupra activităţii păsărilor şi a metodologiei de 
evaluare a acestuia, prezentarea pe scurt a 
conţinutului Planului de Management al 
Aspectelor Sociale şi de Mediu şi Planului de 
Implicare a Părţilor Interesate, care au fost 
elaborate pentru Proiectul propus. 

Transmiterea, prin poşta 
electronică, a broşurii de 
prezentare a Proiectului 

iulie-august 2013 Muzeul Naţional 
de Istorie 
Naturală ″Grigore 
Antipa″ 

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. cu 
asistenţă din 
partea firmei de 
consultanţă de 
mediu ERM 

Construcţie Componentele principale ale Proiectului, 
discutarea impactului potenţial al turbinelor 
eoliene asupra liliecilor şi a metodologiei de 
evaluare a acestuia în etapele de construire şi 
funcţionare a Proiectului, măsurile de 
diminuare propuse, mecanismul de soluţionare 
a reclamaţiilor, prezentarea pe scurt a 
conţinutului Planului de Management al 
Aspectelor Sociale şi de Mediu şi Planului de 
Implicare a Părţilor Interesate, care au fost 
elaborate pentru Proiectul propus. 

Transmiterea, prin poşta 
electronică, a broşurii de 
prezentare a Proiectului şi, în 
caz de necesitate, stabilirea 
unei întâlniri faţă-în-faţă 

iulie- august 2013 Asociaţia pentru 
Protecţia Liliecilor 
din România  

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. cu 
asistenţă din 
partea firmei de 
consultanţă de 
mediu ERM 

Construcţie Componentele principale ale Proiectului, 
discutarea impactului potenţial al turbinelor 
eoliene asupra păsărilor şi a metodologiei de 
evaluare a acestuia în etapele de construire şi 
funcţionare a Proiectului, măsurile de 
diminuare propuse, mecanismul de soluţionare 
a reclamaţiilor, prezentarea pe scurt a 
conţinutului Planului de Management al 
Aspectelor Sociale şi de Mediu şi Planului de 
Implicare a Părţilor Interesate, care au fost 
elaborate pentru Proiectul propus. 

Transmiterea, prin poşta 
electronică, a broşurii de 
prezentare a Proiectului şi 
întâlnire faţă-în-faţă 

Sediul Societăţii 
Ornitologice 
Române – iulie – 
septembrie 2013 

Societatea 
Ornitologică 
Română (afiliată 
BirdLife 
International) 

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. cu 
asistenţă din 
partea firmei de 
consultanţă de 
mediu ERM 
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Etapa în care 
se află 
Proiectul  

Tipul de informaţii comunicate  Formă/forme de comunicare  Locaţie şi date de 
desfăşurare 

Părţi interesate 
vizate  

Responsabilităţi 

      

Construcţie Componentele principale ale Proiectului, 
impactul potenţial al acestuia în etapele de 
construcţie şi funcţionare, măsuri de diminuare 
a impactului, mecanismul de soluţionare a 
reclamaţiilor, prezentarea pe scurt a 
conţinutului Planului de Management al 
Aspectelor Sociale şi de Mediu şi Planului de 
Implicare a Părţilor Interesate, care au fost 
elaborate pentru Proiectul propus. 

Întâlnire faţă-în-faţă, invitaţie 
scrisă la întâlnirile publice şi 
transmiterea, prin poşta 
electronică, a broşurii de 
prezentare a Proiectului 

Sediul ONG 
Oceanic Club – 
iulie-august 2013 

ONG Oceanic 
Club 

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. cu 
asistenţă din 
partea firmei de 
consultanţă de 
mediu ERM 

Construcţie Componentele principale ale Proiectului, 
impactul potenţial al acestuia în etapele de 
construcţie şi funcţionare, măsuri de diminuare 
a impactului, mecanismul de soluţionare a 
reclamaţiilor, prezentarea pe scurt a 
conţinutului Planului de Management al 
Aspectelor Sociale şi de Mediu şi Planului de 
Implicare a Părţilor Interesate, care au fost 
elaborate pentru Proiectul propus. 

Transmiterea, prin poşta 
electronică, a broşurii de 
prezentare a Proiectului, 
întâlnire faţă-în-faţă 

Sediul ONG Mare 
Nostrum – iulie-
august 2013 

ONG Mare 
Nostrum 

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. cu 
asistenţă din 
partea firmei de 
consultanţă de 
mediu ERM 

      

Construcţie Componentele principale ale Proiectului, 
impactul potenţial al acestuia în etapele de 
construcţie şi funcţionare, măsuri de diminuare 
a impactului, mecanismul de soluţionare a 
reclamaţiilor, prezentarea pe scurt a 
conţinutului Planului de Management al 
Aspectelor Sociale şi de Mediu şi Planului de 
Implicare a Părţilor Interesate, care au fost 
elaborate pentru Proiectul propus. 

Transmiterea, prin poşta 
electronică, a broşurii de 
prezentare a Proiectului, 
întâlnire faţă-în-faţă 

Sediul Fundaţiei 
Eco Pontica – iulie-
august 2013 

Fundaţia Eco 
Pontica  

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. cu 
asistenţă din 
partea firmei de 
consultanţă de 
mediu ERM 

Construcţie Componentele principale ale Proiectului, 
impactul potenţial al acestuia în etapele de 

Transmiterea, prin poşta 
electronică, a broşurii de 

Sediul Institutului 
Naţional de 

Institutul Naţional 
de Cercetare-

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
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Etapa în care 
se află 
Proiectul  

Tipul de informaţii comunicate  Formă/forme de comunicare  Locaţie şi date de 
desfăşurare 

Părţi interesate 
vizate  

Responsabilităţi 

construcţie şi funcţionare, măsuri de diminuare 
a impactului, mecanismul de soluţionare a 
reclamaţiilor, prezentarea pe scurt a 
conţinutului Planului de Management al 
Aspectelor Sociale şi de Mediu şi Planului de 
Implicare a Părţilor Interesate, care au fost 
elaborate pentru Proiectul propus. 

prezentare a Proiectului, 
întâlnire faţă-în-faţă 

Cercetare-
Dezvoltare Delta 
Dunării – iulie-
august 2013 

Dezvoltare Delta 
Dunării  

S.R.L. cu 
asistenţă din 
partea firmei de 
consultanţă de 
mediu ERM 

Construcţie Componentele principale ale Proiectului, 
impactul potenţial al acestuia în etapele de 
construcţie şi funcţionare, măsuri de diminuare 
a impactului, mecanismul de soluţionare a 
reclamaţiilor, prezentarea pe scurt a 
conţinutului Planului de Management al 
Aspectelor Sociale şi de Mediu şi Planului de 
Implicare a Părţilor Interesate, care au fost 
elaborate pentru Proiectul propus. 

Transmiterea, prin poşta 
electronică, a broşurii de 
prezentare a Proiectului, 
întâlnire faţă-în-faţă 

Sediul Asociaţiei 
pentru Protecţia 
Păsărilor şi a 
Naturii ″Grupul 
Milvus″- iulie-
august 2013 

Asociaţia pentru 
Protecţia 
Păsărilor şi a 
Naturii ″Grupul 
Milvus″  

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. cu 
asistenţă din 
partea firmei de 
consultanţă de 
mediu ERM 

Construcţie Componentele principale ale Proiectului, 
impactul potenţial al acestuia în etapele de 
construcţie şi funcţionare, măsuri de diminuare 
a impactului, mecanismul de soluţionare a 
reclamaţiilor, prezentarea pe scurt a 
conţinutului Planului de Management al 
Aspectelor Sociale şi de Mediu şi Planului de 
Implicare a Părţilor Interesate, care au fost 
elaborate pentru Proiectul propus. 

Transmiterea, prin poşta 
electronică, a broşurii de 
prezentare a Proiectului, 
întâlnire faţă-în-faţă 

Sediul Asociaţiei 
ECO Dobrogea - 
iulie-august 2013 

Asociaţia Eco 
Dobrogea  

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. cu 
asistenţă din 
partea firmei de 
consultanţă de 
mediu ERM 

Construcţie Componentele principale ale Proiectului, 
evaluarea interferenţei Proiectului cu activităţile 
de natură poliţienească  

Transmiterea, prin poşta 
electronică, a prezentării 
Proiectului, comunicarea datelor 
şi locaţiei unde vor avea loc 
întâlnirile publice de prezentare  

Septembrie 2013, 
înainte ca întâlnirile 
publice să aibă loc  

Inspectoratul 
Judeţean de 
Poliţie Constanţa  

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. cu 
asistenţă din 
partea firmei de 
consultanţă de 
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Etapa în care 
se află 
Proiectul  

Tipul de informaţii comunicate  Formă/forme de comunicare  Locaţie şi date de 
desfăşurare 

Părţi interesate 
vizate  

Responsabilităţi 

mediu ERM  

Construcţie Rezumatul non-tehnic inclusiv componentele 
principale ale Proiectului, impactul potenţial în 
etapele de construcţie şi funcţionare, măsuri de 
diminuare a impactului, mecanismul de 
soluţionare a reclamaţiilor şi un rezumat al 
conţinutului Planului de Management al 
Aspectelor Sociale şi de Mediu şi Planului de 
Implicare a Părţilor Interesate, care au fost 
elaborate pentru Proiectul propus. 

Transmiterea, prin poşta 
electronică, a prezentării 
Proiectului/întâlnire faţă-în-faţă, 
în funcţie de caz  

iulie –septembrie  
2013  

Alte autorităţi 
publice /ONG-uri/ 
public 

Părţi interesate 
de Proiect, care 
nu au fost 
identificate 
înainte de 
începerea 
procesului de 
consultare  

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. cu 
asistenţă din 
partea firmei de 
consultanţă de 
mediu ERM  

Construcţie Publicarea pachetului de documente menit 
pentru diseminare (Planul de Implicare a 
Publicului, Rezumatul netehnic şi Planul de 
Management al Aspectelor Sociale şi de 
Mediu) pe paginile de internet ale titularului 
S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L. şi 
acţionarului STEAG  

Pagina de internet a companiei 
STEAG  

Versiuni tipărite ale Rezumatului 
netehnic şi Planului de Implicare 
a Publicului disponibile la nivel 
local (la reprezentanţii locali ai 
S.C. CRUCEA WIND FARM 
S.R.L.)  

iulie 2013 Toate părţile 
interesate  

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. 

Construcţie Informarea fermierilor locali cu privire la 
programul de execuţie a unor lucrări specifice 
de construcţie care s-ar putea suprapune cu 
activităţile pe plan local (numai în comunităţile 
afectate)  

Anunţuri la avizierele din 
localităţi, întâlniri faţă-în-faţă, în 
caz de necesitate  

În funcţie de 
necesitate, pe tot 
parcursul etapei de 
construcţie  

Toate părţile 
interesate  

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. 

Construcţie Componentele principale ale Proiectului, 
programul de implementare, impactul potenţial 
în etapa de construcţie, măsuri de diminuare a 
impactului, mecanismul de soluţionare a 

Întâlniri interne cu managerii de 
proiect din partea contractorilor 
REIF, ENERGOBIT şi VESTAS  

În funcţie de 
necesitate, pe tot 
parcursul etapei de 
construcţie 

REIF, 
ENERGOBIT şi 
VESTAS 

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. 
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Etapa în care 
se află 
Proiectul  

Tipul de informaţii comunicate  Formă/forme de comunicare  Locaţie şi date de 
desfăşurare 

Părţi interesate 
vizate  

Responsabilităţi 

reclamaţiilor  

Construcţie Anunţarea lucrărilor de construcţie, a 
programului activităţilor propuse de circulaţie 
pe drumurile locale şi a programului de 
transport al componentelor majore spre 
informarea locuitorilor din comunele Crucea, 
Vulturu şi Pantelimon  

Panou de informare / anunţ la 
Primăriile comunelor / pe pagina 
de internet a titularului  

Trimestrial Proprietarii / 
utilizatorii 
terenurilor  

Populaţia locală  

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. 

Funcţionare Anunţarea dării în folosinţă a CEE şi a punerii 
în funcţiune a acesteia. Anunţ oficial cu privire 
la începerea etapei de funcţionare a CEE 

Pagina de internet a titularului / 
ziare locale /radio/panou de 
informare / anunţ la Primăriile 
comunelor  

La începerea 
etapei de 
funcţionare  

Autorităţi locale şi 
judeţene/ 
regionale  

Proprietarii / 
utilizatorii 
terenurilor  

Populaţia locală 
ONG-uri 

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. 

Funcţionare Anunţuri cu privire la activităţile de mentenanţă 
care ar putea avea un impact asupra 
locuitorilor din comunele Crucea, Vulturu şi 
Pantelimon, precum şi din alte localităţi din 
zona Proiectului  

panou de informare / anunţ la 
Primăriile comunelor /pagina de 
internet a titularului  

În funcţie de 
necesitate, pe tot 
parcursul etapei de 
funcţionare 

Proprietarii / 
utilizatorii 
terenurilor  

Populaţia locală  

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. 

Pe întreaga 
durată de viaţă 
a Proiectului  

Diseminarea tuturor rapoartelor anuale 
elaborate cu privire la managementul 
aspectelor sociale şi de mediu  

Rapoarte puse la dispoziţie la 
sediul şi pe pagina de internet a 
titularului S.C. CRUCEA WIND 
FARM S.R.L/ acţionarului 
STEAG  

Anual Toate părţile 
interesate 
identificate  

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. 

      

Pe întreaga 
durată de viaţă 
a Proiectului 

Răspuns la cereri specifice de informaţii  

 

Poştă obişnuită, poştă 
electronică, telefon, întâlniri faţă-
în-faţă, după caz 

Permanent  

 

Toate părţile 
interesate 

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. 
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Etapa în care 
se află 
Proiectul  

Tipul de informaţii comunicate  Formă/forme de comunicare  Locaţie şi date de 
desfăşurare 

Părţi interesate 
vizate  

Responsabilităţi 

 

Pe întreaga 
durată de viaţă 
a Proiectului 

 

Componentele principale ale Proiectului, 
programul de implementare, impactul potenţial 
în etapele de construcţie şi funcţionare, măsuri 
de diminuare a impactului, mecanismul de 
soluţionare a reclamaţiilor  

 

Întâlniri şi comunicate interne   

În regim continuu, 
în funcţie de 
necesitate  

 

Angajaţi 

 

S.C. CRUCEA 
WIND FARM 
S.R.L. – 
conducerea 
companiei şi 
Managerul HSE 
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În timpul întâlnirilor publice, S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L. şi consultanţii 
săi vor întocmi o listă de participanţi cu detaliile de contact ale fiecărei 
persoane şi vor nota toate întrebările şi comentariile primite. Acestea vor fi 
apoi înregistrate într-un registru structurat după cum se prezintă în Anexa E la 
prezentul Plan. 

Se va răspunde tuturor întrebărilor şi comentariilor primite. În măsura în care 
va fi posibil, se va răspunde întrebărilor şi comentariilor adresate chiar în 
timpul întâlnirii, însă, acolo unde acest lucru nu se va putea, răspunsurile vor fi 
transmise ulterior, prin poşta electronică, dar nu mai târziu de 30 de zile de la 
data întâlnirii publice.  

Comentariile şi observaţiile formulate de părţile interesate în cursul întâlnirilor 
sau transmise în scris companiei vor fi luate în considerare în procesul de 
evaluare a impactului şi stabilire a măsurilor de diminuare. Comentariile şi 
contribuţiile pertinente vor fi incorporate într-o versiune revizuită a Raportului 
EISM şi a Planului de Management al Aspectelor Sociale şi de Mediu. 

Aceste documente vor fi revizuite o singură dată, pentru a include toate 
comentariile /contribuţiile primite în cadrul întâlnirilor publice. Orice alte 
comentarii /observaţii primite de-a lungul duratei de viaţă a Proiectului vor fi 
considerate ca făcând parte din măsurile de diminuare a impactului şi vor fi 
cuprinse în versiunile ulterioare ale Planului de Management al Aspectelor 
Sociale şi de Mediu, dacă va fi cazul.  
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6 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE IMPLICARE A PĂRŢILOR 
INTERESATE – RESURSE, RESPONSABILITĂŢI ŞI MANAGEMENT 

Implementarea prezentului Plan pentru Proiect va fi gestionată şi monitorizată 
de biroul S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L. din zona Proiectului.  

La nivelul companiei, responsabilitatea pentru coordonarea comunicării 
externe referitoare la procesul de implicare a părţilor interesate, în general, 
inclusiv la implementarea prezentului Plan revine Responsabilului de 
Comunicare, care raportează direct conducerii generale. 

Responsabil Comunicare:  D-na Alexandra Andrei 

Telefon: +40 (0) 741 133 831  

Adresă: S.C. Crucea Wind Farm S.R.L., Strada Zorelelor, nr. 75, cod poştal 
900562, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa  

E-Mail: postbox@wcn-site.ro  
 

D-nul Adrian Simion, în calitate de Ofiţer de Legătură cu Comunitatea, îi 
vor reveni responsabilităţile de zi cu zi în ceea ce priveşte activităţile de 
implicare la nivelul de amplasament şi va avea, de asemenea, următoarele 
atribuţii: 

• va coordona comunicarea cu comunităţile locale; 

• va coordona şi urmări procesul de răspuns la întrebările şi punctele de 
vedere adresate de public;  

• va gestiona, la nivel local, mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor; 

• va raporta Managerului de Proiect şi Responsabilului de Comunicare/ 
sediului central orice aspecte referitoare la comunitate; 

• se va asigura că Managerul de amplasament/ Managerul HSE va informa 
angajaţii de pe amplasamentul Proiectului cu privire la conţinutul 
prezentului Plan. 

Compania S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L. poate fi contactată în vederea 
înaintării unor comentarii sau pentru comunicări generale referitoare la 
Proiect, la următoarele date de contact: 

Telefon: +40 (0) 744 66 44 98 

Adresă: S.C. Crucea Wind Farm S.R.L., Strada Zorelelor, nr. 75, cod poştal 
900562, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa 

E-Mail: adrian.simion@monsson.eu (Cc: postbox@wcn.-site.ro) 
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Conducerea S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L. va aloca buget şi resurse 
suficiente pentru a asigura implementarea corespunzătoare a prezentului 
Plan. Prin decizie internă, responsabilitatea implementării Planului îi va reveni 
doamnei Alexandra Andrei  (Responsabil Comunicare). 

Plăţile compensatorii sunt autorizate de către conducerea amplasamentului şi 
se vor efectua în conformitate cu procesul intern de ″ordin de plată″, care 
reflectă termenii contractuali dintre STEAG şi S.C. CRUCEA WIND FARM 
S.R.L. 

Toate întrebările referitoare la Proiect vor fi consemnate într-un registru 
(Anexa E), care va conţine şi informaţii privind modul în care acestea au fost 
soluţionate. 

Conducerea S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L. va face toate demersurile 
necesare includerii Programului de Implicare a Părţilor Interesate în Sistemul 
intern de Management de Mediu construit pentru Proiect. Astfel, sistemul de 
management va include proceduri privind implementarea prezentului Plan, va 
stabili responsabilităţi clare pentru Responsabilul de Legătură cu 
Comunitatea, va integra şi descrie paşii necesari în procedurile de 
soluţionare a reclamaţiilor etc. 
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7 MECANISMUL DE SOLUŢIONARE A RECLAMAŢIILOR  

Orice Plan de Implicare a Părţilor Interesate, care respectă standardele 
internaţionale, are în componenţa sa un mecanism de soluţionare a 
reclamaţiilor.  

Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor cuprinde procedurile implementate 
de S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L. (cu sprijinul acţionarilor STEAG şi 
Monsson Alma) pentru a se asigura că toate comentariile, sugestiile şi 
reclamaţiile părţilor interesate, pe întreaga durată de viaţă a Proiectului, vor fi 
consemnate, luate în considerare, şi soluţionate într-o manieră sistematică şi 
structurată. 

Prezentul mecanism de soluţionare a reclamaţiilor va fi integrat, sub forma 
unei proceduri, în sistemul de management al CRUCEA WIND FARM S.R.L. 
iar responsabilităţile pentru implementarea sa vor fi atribuite unor persoane cu 
pregătire corespunzătoare. 

Raportarea reclamaţiilor  

O reclamaţie poate fi definită ca o problemă reală sau percepută care ar putea 
constitui temeiul unei plângeri. Ca şi politică generală, compania va avea o 
conduită proactivă în ceea ce priveşte prevenirea reclamaţiilor prin 
implementarea unor măsuri de diminuare a impactului şi desfăşurarea unor 
activităţi de legătură cu comunitatea care să permită S.C. CRUCEA WIND 
FARM S.R.L. să anticipeze şi soluţioneze eventuale aspecte înainte ca 
acestea să se transforme în reclamaţii. 

Cu toate acestea, în cazul apariţiei unei reclamaţii, compania se obligă să o 
soluţioneze în timp util şi într-o manieră eficientă, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei române, cele mai bune practici la nivel internaţional şi cu 
procedura internă a companiei referitoare la soluţionarea reclamaţiilor. 

Titularul a elaborat un formular pentru transmiterea reclamaţiilor, destinat 
folosirii de către publicul larg. Acest formular oferă celor care doresc să facă o 
reclamaţie cu privire la activităţile asociate Proiectului, informaţii privind modul 
în care o pot înainta titularului.  

Formularul care trebuie completat pentru transmiterea reclamaţiilor către 
titularul Proiectului este inclus în Anexa C la prezentul Plan. Acest formular 
este disponibil pe pagina de internet a titularului, la sediul acestuia din 
Constanţa şi la sediile Primăriilor din comunele afectate de Proiect.   

Procedura de înaintare a reclamaţiilor va fi făcută cunoscută publicului prin 
distribuirea informaţiilor relevante în cadrul comunităţilor locale şi încurajarea 
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populaţiei să facă uz de aceasta. Acest demers de promovare a procedurii va 
consta în: 

• postere/anunţuri în comunităţile afectate de Proiect, pe amplasamentul 
acestuia, în cadrul organizării de şantier, la sediile Primăriilor 
comunelor; 

• anunţuri pe pagina de internet a titularului. 

Actorii implicaţi în mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor sunt STEAG 
Energy Services, Monsson Alma, STEAG GmbH şi S.C. Crucea Wind Farm 
S.R.L. 

Paşi în procedura de soluţionare a reclamaţiilor 

După primirea unei reclamaţii de la o parte interesată, S.C. Crucea Wind Farm 
S.R.L. va face demersurile necesare soluţionării acesteia, parcurgând 5 paşi 
procedurali generali, după cum se prezintă mai jos.  

Începutul procesului – evenimentul declanşator  

• Primire și înregistrare reclamaţie – Titularul va primi şi va înregistra 
reclamaţia. 

• Clarificarea cazului pe amplasament – Ofiţerul de Legătură cu 
Comunitatea va fi responsabil să clarifice situația pe amplasament şi 
să desfăşoare analiza care se impune (de exemplu, verificarea orarelor 
de transport, măsurarea parcelelor de teren afectate, stabilirea 
cuantumului plăţilor compensatorii datorate proprietarilor de teren etc.).  

• Luarea deciziei – Titularul va încadra reclamaţia (caz minor sau major). 
Dacă este încadrată ca fiind un caz minor, se va selecta măsura 
corectivă. Reclamaţiile încadrate ca fiind caz major vor fi gestionate 
conform procedurii descrise la punctul B de mai jos.   

• Implementarea măsurii corective – Ofiţerul de Legătură cu 
Comunitatea va face demersurile necesare implementării soluţiei 
adoptate în etapa anterioară şi va documenta modul în care a fost 
soluţionată / închisă reclamaţia (dacă este posibil, cu o Scrisoare 
privind gradul de satisfacţie cu soluţia implementată). Toate părţile 
implicate în dezvoltarea şi implementarea Proiectului (S.C. Crucea 
Wind Farm S.R.L., Monsoon Alma, STEAG GmbH şi STEAG Energy 
Services) vor fi informate cu privire la modul în care a fost închisă 
reclamaţia respectivă.  

• Urmărire şi feedback – Abordările urmate sunt monitorizate de Ofiţerul 
de Legătură cu Comunitatea pentru a stabili dacă soluţia respectivă a 
fost implementată cu succes, dacă reclamaţia a fost soluţionată şi dacă 
există posibilităţi de îmbunătăţire a acelei abordări. 
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Sfârşitul procesului  

Cu toate acestea, pentru a soluţiona reclamaţiile cât mai repede posibil, în 
conformitate cu regulamentul intern al companiei titularului, fiecare reclamaţie 
va fi încadrată ca fiind un caz minor sau major. 

A. Pentru cazuri minore (de exemplu, prejudicii aduse recoltelor), 
mecanismul de soluţionare a unei reclamaţii urmează procedura în 4 
paşi menţionată mai jos: 

Un caz minor este reprezentat de o reclamaţie care poate fi soluţionată de 
echipa de pe amplasament, folosind instrumentele disponibile, şi care nu 
necesită implicare suplimentară dată fiind restricţionarea competenţelor 
conform regulamentelor interne (de exemplu, limitări privind cuantumul plăţilor 
compensatorii). Exemple de astfel de cazuri pot fi compensarea unui 
prejudiciu adus unei recolte, curăţarea drumurilor de acces etc. 

Titularul va face toate demersurile necesare pentru a soluţiona şi închide 
astfel de cazuri de reclamaţii minore în termen de 30 de zile de la primirea lor. 

B. Pentru cazuri majore, în care soluţionarea unei reclamaţii implică 
resurse importante, un termen mai îndelungat (mai mult de 30 de 
zile) sau modificări ale Proiectului /programului de implementare, 
mecanismul de soluţionare a reclamaţiei va cuprinde paşii următori: 

Un caz major este reprezentat de o reclamaţie care necesită implicarea 
Managerului de Proiect întrucât nu poate fi soluţionată numai cu instrumentele 
disponibile pe amplasament sau o anumită soluţie necesită implicarea unor 
alte părţi, de exemplu, în vederea aprobării date fiind regulamentele interne 
sau clauzele incluse în contracte. 

Titularul va face toate demersurile necesare pentru a soluţiona şi închide 
cazurile de reclamaţii majore în termen de 90 de zile de la primirea lor. 

Toate reclamaţiile primite vor fi evaluate şi vor primi un răspuns. Se poate 
întâmpla uneori ca o reclamaţie să nu fie relaţionată cu activităţile titularului 
S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L. În astfel de cazuri, S.C. CRUCEA WIND 
FARM S.R.L. va comunica acest lucru, în scris, părţii interesate care a 
formulat reclamaţia şi va indica părţile cărora trebuie să îi se adreseze pentru 
soluţionarea corespunzătoare a reclamaţiei respective. În toate celelalte 
cazuri, S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L. va verifica dacă standardele 
aplicabile au fost respectate şi, în caz contrar, va identifica măsurile care ar 
putea fi aplicate pentru a evita repetarea viitoare a unor evenimente similare. 

Procesul intern care reflectă mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor este 
ilustrat schematic în Figura 7.1 de mai jos. Diagrama de mai jos este menită 
să asigure transparenţa în acest proces fără să aducă explicaţii suplimentare 
fiecărui pas procedural. În general, procedura respectă 5 paşi, după cum s-a 
precizat anterior. Toate reclamaţiile primite vor fi gestionate în consecinţă.  
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- Figure 7.1 Flowchart for Processing Grievances 

- 
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Formularul de transmitere a reclamaţiilor  

Acest formular va informa părţile interesate cu privire la modul în care pot 
comunica cu titularul Proiectului referitor la formularea unei reclamaţii. De 
asemenea, stabileşte paşii pe care îi va urma titularul în vederea soluţionării 
reclamaţiilor primite. Formularul va fi structurat astfel încât să cuprindă 
următoarele elemente: 

• Exemple de posibile reclamaţii: 

- Impactul negativ asupra unei persoane fizice sau a unei comunităţi, de 
exemplu, prejudicii de natură materială/financiară, vătămare corporală, 
disconfort provocat de volumul de trafic sau praf, distrugerea recoltelor 
din cauza traficului sau a anumitor activităţi asociate Proiectului 
propus; 

- Pericole pentru sănătatea şi securitatea populaţiei sau pentru mediu; 

- Nerespectarea standardelor sau obligaţiilor legale; 

- Hărţuire de orice natură; 

- Conduită necorespunzătoare sau comportament lipsit de etică; 

- Neglijenţă sau nereguli financiare sau fraudă; 

- Încercări de muşamalizare a celor mai sus menţionate. 

• Cum se transmite/înregistrează o reclamaţie? 

Există mai multe modalităţi de transmitere/înregistrare a unei reclamaţii: fie 
prin intermediul Ofiţerului de Legătură cu Comunitatea sau prin intermediul 
Responsabilului de Comunicare. Detaliile de contact care pot fi folosite pentru 
transmiterea şi înregistrarea unei reclamaţii sunt menţionate în Capitolul 6 al 
prezentului Plan. 

Confidenţialitate 

Anumite reclamaţii se pot formula invocând clauza de confidenţialitate a 
procedurii de soluţionare. Acele reclamaţii nu vor fi făcute publice fără 
consimţământul prealabil al părţii care le-a iniţiat. Detaliile privind transmiterea 
şi conţinutul acestora vor rămâne cunoscute numai echipei titularului care este 
responsabilă pentru gestionarea procedurii de soluţionare a reclamaţiilor. 

Reclamaţii formulate de angajaţii companiei 

Pentru angajaţii şi contractorii titularului s-a întocmit o procedură separată de 
soluţionare a reclamaţiilor. Aceştia vor avea posibilitatea de a transmite 
reclamaţii atât prin reprezentanţii angajaţilor cât şi independent, personal, 
indiferent de natura reclamaţiei. 

 



 

S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L.   SEP  AUGUST 2013  

CEE CRUCEA NORD, CONSTANTA, ROMANIA 60 

Anexa A 

Date de contact ale părţilor interesate  
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Lista părţilor interesate şi date de contact  

Denumire Detalii de contact  

Guvernul României  Piaţa Victoriei, nr. 1, sector 1, Bucureşti  

Tel.: (+40) 21 314 34 00; 21 319 15 64 

Fax: (+40) 21 313 98 45  

Email: drp@gov.ro  

Parlamentul României  Strada Izvor, nr. 2-4, sector 5, Bucureşti  

Tel.: (+40) 316 03 00; 414 11 11  

Email: presa@cdep.ro 

infocdep@cdep.ro  

Ministerul Apărării Naţionale Strada Izvor, nr. 110, sector 5, Bucureşti 

Tel.: (+40) 21 319 56 60; 

Fax: (+40)  21 319 58 64 

Email: secretariat_general@mapn.ro 

Ministerul Afacerilor Interne  Piaţa Revoluţiei, nr.1 A, sector 1, Bucureşti  

Tel.: (+40) 21 303 70 80, 021 264 87 05 

Fax: (+40) 21 264 86 77 

Email: petitii@mai.gov.ro  

Serviciul Român de Informaţii - Bucureşti Bulevardul Libertăţii, nr. 14, sector 5, 
Bucureşti sau 

CP1 – 925 Bucureşti 

Tel.: (+40) 21 410 60 65 

Fax: (+40) 21 402 23 39  

Email: relatii@sri.ro  

Autoritatea Aeronautică Civilă Română Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, nr. 38-40, sector 
1, Bucureşti 

Tel.: (+40) 21 208 15 08 

Fax: (+40) 21 208 15 72; (+40) 21 233 40 62 

Email: dir.gen@caa.ro, secretariat@caa.ro  
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Denumire Detalii de contact  

Compania Naţională de Transport al Energiei 
Electrice Transelectrica - Sucursala de Transport 
Constanţa 

Bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, nr. 195A, 
bloc LAV1, mun. Constanţa, cod 900472, jud. 
Constanţa 

Tel.: (+40) 241 60 75 05 

Fax: +40 241 60 75 50 

Email: office@transelectrica.ro 

ENEL Distribuţie Dobrogea Strada Nicolae Iorga, nr. 89A, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa 

Tel.: (+40) 241 80 59 99,  61 80 20 

Fax: (+40) 241 61 63 40 

Email: birou.presa@enel.ro 

Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Domeniul Energiei (ANRE) 

Strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, cod 
020995, Bucureşti  

Tel.: (+40) 21 311 22 44 

Fax: (+40) 21 312 43 65 

Email: anre@anre.ro  

Societatea Naţională de Transport Gaze 
Naturale Transgaz - Exploatarea Teritorială 
Constanţa  

Strada Albastră, nr. 1, mun. Constanţa, cod 
900133, judeţul Constanţa 

Tel.: (+40) 241 58 55 91, 241 58 02 10  

Fax: (+40) 241 60 72 63 

Email: regconstanta@transgaz.ro  

Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi 
Poduri (R.A.J.D.P.) Constanţa 

Strada Celulozei, nr. 15 A, municipiul 
Constanta, judeţul Constanţa  

Tel.: (+40) 241 69 35 23; 241 69 35 27 

Fax: (+40) 241 63 06 96 

Email: rajdp@cjc.ro; office@rajdpct.ro  

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România (C.N.A.D.N.R.) 

B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, cod 010873, 
sector 1, Bucureşti  

Tel.: (+40) 21 264 32 61  

Email: autorizatii@andnet.ro  
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Denumire Detalii de contact  

Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” – 
Sucursala Regională CF Constanţa 

Aleea Albăstrelelor, nr. 10A, cod poştal 
900132, municipiul Constanta, judeţul 
Constanţa 

Tel.: (+ 40) 241 58 98 40  

Fax: (+40) 241 61 74 02 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa Strada Unirii, nr. 23, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa  

Tel.: (+40) 241 54 66 96 

Fax: (+40) 241 54 65 96 

Email: autorizare@mediu-constanta.ro  

Inspectoratul de Stat în Construcţii – Direcţia 
Regională în Construcţii Sud-Est 

Str. Flamandă, nr. 50-52, cod 900600, 
municipiul Constanţa, judeţul Constanţa 

Tel.: (+40) 241 66 27 37; 241 51 61 39;  
                   241 61 16 07 

Fax: (+40) 241 51 61 04; 241 51 61 05 

Email: itc.sudest@isc-web.ro  

Consiliul Judeţean Constanţa Bulevardul Tomis, nr. 51, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa 

Tel.: (+40) 241 70 84 04 

Email: consjud@cjc.ro; arhsef@cjc.ro 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa Bulevardul Mamaia, nr. 106, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa 

Tel.:  (+40) 241 61 13 64 

 Fax: (+40) 241 61 61 50 

Email: cabinet@ct.politiaromana.ro  

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană 
Constanţa 

Aleea Lăcrămioarei, nr. 1, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa 

Tel.:  (+40) 241 48 09 39 

 Fax: (+40) 241 48 09 46 

Email: secretariat@dspct.ro 
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Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor 
Funciare (ANIF), Sucursala Teritorială 
Dobrogea, Unitatea de Administrare Constanţa 
Sud 

Strada Zburătorului, nr. 4, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa 

Tel.: (+40) 241 65 40 10, 241 48 86 26 

 Fax: (+40) 241 65 64 98 

Email: anif.dr@anif.ro 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Constanţa 

Bulevardul Ferdinand, nr. 4, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa 

Tel.: (+40) 241 48 86 25, 48 86 26   

 Fax: (+40) 241 61 78 48 

Email: ct@ancpi.ro 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi 
Patrimoniul Naţional Constanţa 

Strada Mircea cel Bătrân, nr. 106, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa 

Tel.:  (+40) 241 61 30 08 

 Fax: (+40) 241 40 57 42 

Email: contact@mail.constanta.djc.ro 

Primăria comunei Vulturu  Primăria Vulturu, Strada Eroilor, nr. 45, cod 
poştal 907305, judeţul Constanţa  

Tel.: (+40) 241 85 98 01  

Fax: (+40) 241 85 98 01 

Email: primar@comunavulturu.ro  

Primăria comunei Pantelimon   Primăria Pantelimon, Strada Principală, nr. 
214, cod poştală 907230, judeţul Constanţa  

Tel.: (+40) 0241 87 44 08, 241 87 44 66 

Fax: (+40) 241 87 44 66 

Email: pantelimon.primaria@yahoo.com 

Primăria comunei Crucea  Primăria Crucea, Şoseaua Constanţei, nr. 45, 
judeţul Constanţa  

Tel.: (+40) 241 87 47 03, 241 87 48 25 

Fax: (+40) 241 87 48 25 

Email: primar@crucea.judetul-constanta.ro  
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Regia Autonomă Judeţeană de Apă (RAJA) 
Constanţa 

Strada Călăraşi, nr. 22-24, cod poştal 900590, 
municipiul Constanţa, judeţul Constanţa 

Tel.: (+40) 241 66 40 46 

Fax: (+40) 241 66 25 77; 241 66 19 40 

Email: raja1@rajac.ro  

Administraţia Naţională ”Apele Române” – 
Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea- Litoral 

Bulevardul Mircea cel Bătrân, nr. 127, 
municipiul Constanţa, judeţul Constanţa 

Tel.: (+40) 241 67 30 36; 341 40 33 00; 

Fax: (+40) 241 67 30 25 

Email: dispecer@dadl.rowater.ro 

Compania de telefonie Romtelecom – Sucursala 
Constanţa 

Bulevardul Tomis, nr. 79-81, cod 900669, 
municipiul Constanţa, judeţul Constanţa 

Tel.: (+40) 241 61 10 20 

Fax: (+40) 241 51 55 99 

Alte companii furnizoare de utilităţi publice (apă, salubritate, electricitate etc.), active în 
comunităţile din zona Proiectului 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa Strada Decebal, nr. 13C, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa 

Tel.: (+40) 241 48 13 09, 241 69 12 54 

 Fax: (+40) 0241 69 43 17 

Pentru anunţarea accidentelor de muncă: 
(+40) 241 48 13 58 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
″Dobroge″ al judeţului Constanţa  

Strada Mircea cel Bătrân, nr. 110, cod 
900663, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa  

Tel.: (+40) 241 617 381; 617 382 

Fax: (+40) 241 616 342 

Email: urgente@isudobrogea.ro 
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Garda Naţională de Mediu – Comisariatul 
Judeţean Constanţa  

Bulevardul Unirii, nr. 23, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa  

Tel.: (+40) 241 69 09 90; 241 69 85 55 

 Fax: (+40) 241 69 09 90 

 Email: cjconstanta@gnm.ro  

ONG Mare Nostrum Bulevardul Mamaia, nr. 296, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa  

Tel.: (+40) 241 61 24 22 

Fax: (+40) 241 83 10 99 

Email: office@mare-nostrum.ro 

ONG Oceanic Club Strada Decebal, nr. 41, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa 

Tel.: (+40) 241 66 19 56 

Fax: (+40) 341 10 15 85 

Email: club@oceanic.ro 

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa   

Piaţa Ovidiu, nr. 12, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa 

Tel.: (+40) 341 40 87 39, (+40) 722 66 90 61 

Email: minaconstanta@gmail.com   

Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore 
Antipa 

Şoseaua Kiseleff, nr. 1, Bucureşti, sector 1 

Tel.: (+40) 21 312 88 63  

Fax: (+40) 21 312 88 63  

E-mail: dmurariu@antipa.ro  

Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România Strada Ion Budai Deleanu, nr. 2, municipiul 
Satu-Mare, judeţul Satu-Mare 

Tel.: (+40) 261 711 395 

Email: office@aplr.ro  
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Societatea Ornitologică Română (afiliată BirdLife 
International) 

Biroul regional Tulcea 

Strada Gării, nr. 11, bloc G5, ap. 2, cod 
820161, oraşul Tulcea, judeţul Tulcea  

Telefon/fax: (+40) 240 513 183  

Email: office@sor.ro 

Biroul central Bucureşti 

Bulevardul Hristo Botev, nr. 3, ap. 6, cod 
030231, sector 3  

Telefon: (+40) 31 425 56 57 

Fax: (+40) 31 425 56 56 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta 
Dunării 

Strada Babadag, nr. 165, Tulcea, cod 820112, 
România 

Tel. (secretariat): (+40) 240 53 15 20, numere 
alternative: (+40) 240 52 45 46, 240 52 45 48, 
240 52 45 50 

Fax: (+40) 240 53 35 47 

E-mail: office@indd.tim.ro  

pagina de internet: www.ddni.ro 

Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii 
„Grupul Milvus” 

Strada Crinului, nr. 22, Târgu Mureş, cod  
540343, România 

Tel. birou: (+40) 265 26 47 26 

 Păsări rănite: (+40) 735 87 85 20, (+40) 725 
22 61 73, (+40) 720 52 75 65 

Re-prindere păsări: (+040) 720 53 70 66 

Salvare amfibieni, reptile: Sos Tibor (+40) 735 
87 85 19 

Educaţie ecologică: (+40) 722 43 59 05 

Contact media: (+40) 720 01 80 88 

office@milvus.ro  
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Fundaţia Eco Pontica  Strada Griviţei, nr. 1, Bl. C1, sc. A, ap. 9, cod 
880056, Tulcea 

Email: contact@eco-pontica.ro; 

www.eco-pontica.go.ro 

Asociaţia Eco Dobrogea  Aleea Daliei, nr. 5, Bl. L128A, sc. C, ap. 35, 
municipiul Constanţa, judeţul Constanţa 

Tel.: (+40) 241 63 32 68, (+40) 341 41 32 14 

(+40) 770 376368 

ecodobrogea@hotmail.com 

Ziarul Liderul de Opinie www.lideruldeopinie.ro  

Ziarul Observator de Constanţa (apariţie zilnică) Strada Oborului, nr. 46, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa 

Tel.: (+40) 241 67 21 32 

Fax: (+40) 241 24 76 

Email: madiafax@observator.ro 

www.observator.ro  

Ziarul Flagrant (apariţie săptămânală) Bulevardul Mamaia, nr. 37A, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa 

Email: office@flagrantct.ro  

www.flagrantct.ro  

Ziarul Cuget Liber de Constanţa (apariţie zilnică) Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 5, cod 900711, 
municipiul Constanţa, judeţul Constanţa 

Tel.: (+40) 241 582 100; 241 582 110 

Fax: (+40) 241 619 524  

Email: office@cugetliber.ro 

www.cugetliber.ro  
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Ziarul Ziua de Constanţa Strada Trandafirului, nr. 12, cod 900734, 
municipiul Constanţa, judeţul Constanţa 

Tel.: (+40) 241 611 906; 341 463 823 

Fax: (+40) 241 611 905; 611 906 

Email: ziua@seanet.ro  

www.ziuaconstanta.ro  

Ziarul Replica Constanţa (apariţie zilnică) Piaţa Farului, nr. 4, bl. PF3, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa 

Tel.: (+40) 241 612 330; 587 255 

Fax: (+40) 241 612 330 

Email: replicapres@yahoo.com 

www.replicaonline.ro  

Ziarul Telegraf de Constanţa (apariţie zilnică) Bulevardul Mamaia, nr. 296, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa 

Tel.: (+40) 241 488 340; 488 386 

Fax: (+40) 241 831 708 

Email: office@telegrafonline.ro 

www.telegrafonline.ro 

Ziarul Atitudinea Dobrogea (apariţie 
săptămânală) 

Strada Caraiman, nr. 1-4, Bl. PF 6, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa 

Tel.: (+40) 241 589 101; 589 102 

Fax: (+40) 241 589 102 

Email: atitudineaonline@yahoo.com 

www.atitudineaonline.ro  

Ziarul de Constanţa Email: redactia@ziaruldeconstanta.ro  

www.ziaruldeconstanta.ro  

Tomisnews Email: redactie@tomisnews.com 

www.tomisnews.com  
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Ziarul Atac de Constanţa Tel.: (+40) 7227 45 484 

Email: atacdeconstanta@yahoo.com 

www.atacdeconstanta.ro  

Ziarul Constănţeanul Tel.: (+40) 745 80 66 10; 728 00 77 74 

Email: redactia@constanteanul.com 

www.constanteanul.com  

Ziarul Constanţa Expres Email: redactia@constantaexpress.ro  

www.constantaexpres.ro  

Postul de televiziune ProTV Constanţa Parc Mamaia Complex, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa  

Tel.: (+40) 241 48 08 13 

www.protv.ro  

Postul de televiziune Antena 1 Constanţa  Strada Pescarilor, nr. 1, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa 

Tel./ Fax: (+40) 241 69 99 11; 69 99 22 

www.antena1constanta.ro  

Televiziunea Neptun Bulevardul Mamaia, nr. 296, cod poştal 
900522, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa 

Tel.: (+40) 241 48 83 40; 241 48 83 41 

gabriel.diceanu@ntvonline.ro  

www.ntvonline.ro  

Radio SKY Bulevardul Ferdinand, nr. 17, etaj 1, cod 
900721, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa 

Tel.: (+40) 241 52 08 18 

Fax: (+40) 241 69 15 87 

Email: office@radiosky.ro 

www.radiosky.ro  
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Radio România Constanţa  Vila 1, Mamaia, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa 

Tel.: (+40) 241 83 14 77; 241 83 11 66 

Fax: (+40) 241 83 12 16 

Email: stiri@radioconstanta.ro 

www.radioconstanta.ro  

Radio Neptun Strada Ion Roată, nr. 3, etaj 2, oraş Neptun, 
judeţul Constanţa  

Tel.: (+40) 241 48 83 90 

Fax: (+40) 241 48 83 91 

Email: r_neptun@yahoo.com 

www.radioneptun.ro  

Radio Orizont Strada Decebal, oraş Medgidia, judeţul 
Constanţa  

Tel./ Fax: (+40) 241 82 02 20 

Email: contact@orizontfm.ro  

www.orizontfm.ro  

VESTAS Strada Tipografilor, nr. 11-15, corp B3, etaj 3, 
sector 1, cod 013714, Bucureşti  

Fax: (+40) 31 403 30 99 

Email: vestas-romania@vestas.com  

www.vestas.com   

EnergoBit Strada Suceava, nr. 2D, cod 900456, 
municipiul Constanţa, judeţul Constanţa  

Tel.: (+40) 241 66 00 45 

Fax: (+40) 241 61 65 00 

Email: ebitconstanta@energobit.com  

www.energobit.com 
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REIF Reif Bauunternehmung GmbH & Co. KG 

Hohlohstr. 9, 76437 Rastatt, Germania 

Tel.: (+49) 7222 / 508 - 0 

Fax.: (+49) 7222 / 508 - 305 

Email: info@reif-bau.de   

www.reif-bau.net  

EKF Lautrupsgade 11, DK-2100 Copenhaga, 
Danemarca  

Tel: (+45) 35 46 26 00  

Fax: (+45) 35 46 26 11 

afi@ekf.dk; ekf@ekf.dk  

www.ekf.dk  

ING Bank  Martin.van.Engen@ingbank.com  

michel.scheepens@ingbank.com  

Otilia.Wilcox@ingbank.com  

ERSTE Group Bank AG 41-43 Mariahilfer Strasse, 1060 Viena, Austria 

Tel.: +43 (0) 50 100 10100 

Fax: +43 (0) 50 100 9 18152 

Email: 
Marcushinrich.Fischer@erstegroup.com  

Robert.Stritzelberger@erstegroup.com  

www.erstegroup.com  

Unicredit Group  Andreas.Katzenberger@unicreditgroup.de  

bradley.mcaboy@unicreditgroup.de  
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1 Sediul STEAG GmbH  Internă - Se ocupă de managementul general al Proiectului; 
- Gestionează toţi contractorii, cu excepţia contractorilor EPC 

(Inginerie, Achiziţie şi Construcţie);  
- Planifică încadrarea strategică în programele companiei; 
- Impune ţinte de producţie; 
- Verifică calitatea; 

Mare Mare 

2 Conducerea S.C. CRUCEA WIND 
FARM S.R.L.   

Internă - Planifică încadrarea strategică în programele companiei; 
- Impune ţinte de producţie; 
- Verifică calitatea (de exemplu, workshop de evaluare a riscurilor, 

analiză a designului, peer review etc.); 

Mare Mare 

3 Creditori (Erste, EKF, Unicredit, ING) Externă - Planifică încadrarea strategică conform Standardelor de 
Performanţă ale CFI (eng. IFC) şi cerinţelor altor organisme 
financiare care acordă împrumuturi băneşti; 

- Finanţează proiecte; 

Mică Mare 

4 Monsson Alma Externă - A dezvoltat Proiectul;  
- Deţine, în prezent, o parte din Proiect; 
- Sprijină funcţionarea şi mentenanţa CEE, comunicarea cu părţile 

interesate (autorităţile) şi proprietarii de terenuri, în calitate de 
“proiectant general” 

Mare Mare 

5 STEAG Energy Services Internă - Responsabil pentru realizarea Proiectul, din punct de vedere tehnic;  
- Gestionează contractorii EPC (Inginerie, Achiziţie şi Construcţie)  

Mare Mare 

6 S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L.  - 
Departamentul HSEQ (Sănătate, 
Securitate, Mediu, Calitate) 

Internă - Implicat în etapele de planificare, execuţie şi funcţionare a 
Proiectului; 

- Precizează şi controlează măsurile menite să asigure 
implementarea şi funcţionarea, în condiţii de siguranţă, a Proiectului; 

Medie Mediu 

7 STEAG- Departamentul Achiziţii  Internă - Asigură disponibilitatea materialelor şi serviciilor în vederea 
implementării şi funcţionării Proiectului; 

- Asigură selecţia celor mai buni furnizori, în baza criteriilor de natură 
tehnică, economică şi referitoare la Sănătate, Securitate, Mediu şi 

Medie Mediu 
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Calitate (HSEQ); 

8 Personalul S.C. CRUCEA WIND 
FARM S.R.L.  

Internă - Sprijină implementarea Proiectului; 
- Exploatează centrala electrică eoliană după recepţia finală/punerea 

în funcţiune; 
- Se aşteaptă să beneficieze de un mediu de lucru sigur şi sănătos; 
- Se aşteaptă să beneficieze de instruire pentru a putea exploata 

noua tehnologie; 

Medie Mare 

9 Compania REIF Externă - Sprijină realizarea Proiectului furnizând materiale / servicii; 
- Câştigă bani în urma serviciilor prestate; 
- Interesată să îşi dezvolte afacerea; 
- Responsabilă pentru execuţia lucrărilor de construcţii civile aferente 

componentelor Proiectului; 
- Alocă resurse pentru activităţile de construcţie;  
- Asigură un mediu de lucru sănătos şi sigur; 

Medie Mare 

10 Compania ENERGOBIT Externă - Sprijină realizarea Proiectului furnizând materiale / servicii; 
- Câştigă bani în urma serviciilor prestate; 
- Interesată să îşi dezvolte afacerea; 
- Responsabilă pentru execuţia lucrărilor electrice aferente 

componentelor Proiectului; 
- Alocă resurse pentru activităţile de construcţie;  
- Asigură un mediu de lucru sănătos şi sigur; 

Medie Mare 

11 Compania VESTAS Externă - Sprijină realizarea Proiectului furnizând materiale / servicii; 
- Câştigă bani în urma serviciilor prestate; 
- Interesată să îşi dezvolte afacerea; 
- Responsabilă să furnizeze echipamentele necesare CEE în timp util; 
- Responsabilă să asigure mentenanţa turbinelor; 
- Asigură un mediu de lucru sănătos şi sigur; 

Medie Mare 
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12 Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Constanţa 

Externă - Eliberează autorizaţii şi monitorizează conformarea cu prevederile 
legale în etapa de funcţionare; 

- Inspectează şi monitorizează impactul Proiectului asupra mediului şi 
comunităţilor; 

- Acordă sau retrage autorizaţii de funcţionare; 
- Impune măsuri în vederea conformării cu obligaţiile legale (dacă 

este cazul); 

Mare Mare 

13 Garda Naţională de Mediu – 
Comisariatul Judeţean Constanţa 

Externă - Membră în comitetele constituite conform procedurilor legale de 
autorizare de mediu (Comitetul de Analiză Tehnică, Comitetul 
Special Constituit, Grupul de Lucru); 

- Efectuează inspecţii în etapa de funcţionare şi impune măsuri în 
vederea conformării cu obligaţiile legale (dacă este cazul); 

Mică Mediu 

14 Primăriile comunelor Crucea, Vulturu 
şi Pantelimon  

Externă - Se aşteaptă ca funcţionarea centralei electrice eoliene să respecte 
reglementările legale şi standardele privind sănătatea & securitatea 
şi mediul; 

- Încasează taxe la bugetele locale ale comunelor; 
- Urmăresc diminuarea impactului negativ al Proiectului inclusiv în 

faza de funcţionare (poluare, zgomot etc.); 
- Se aşteaptă să se creeze locuri de muncă pentru locuitorii din 

comune/ furnizori locali de servicii; 
- Implicate în autorizarea Proiectului; 
- Implicate în soluţionarea plângerilor locuitorilor (membre ale 

comitetelor de soluţionare a plângerilor constituite pentru Proiect); 

Mare Mare 

15  Consiliul Judeţean Constanţa Externă - Ar putea implementa proiecte publice în zona Proiectului propus; 
-  Încasează taxe şi redevenţe plătite de titular conform energiei 

produse; 
- Emite reglementări (hotărâri) la nivel local, în conformitate cu 

normele europene, verifică şi monitorizează implementarea noilor 
reglementări; 

- Implicat în autorizarea Proiectului;  

Mare Mare 
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16 Ministerul Apărării Naţionale Externă - Emite avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis în scopul 
obţinerii Autorizaţiei de Construire; 

Mică  Mediu  

17 Ministerul Afacerilor Interne Externă - Emite avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis în scopul 
obţinerii Autorizaţiei de Construire; 

Mică  Mediu  

18 Serviciul Român de Informaţii Externă - Emite avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis în scopul 
obţinerii Autorizaţiei de Construire; 

Mică Mic 

19 Autoritatea Aeronautică Civilă 
Română 

Externă - Emite avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis în scopul 
obţinerii Autorizaţiei de Construire; 

Medie Mediu 

20 Compania Naţională de Transport al 
Energiei Electrice (C.N.T.E.E.) 
Transelectrica - Sucursala de 
Transport Constanţa 

Externă - Aprobă documentaţia tehnică privind racordarea la Sistemul 
Energetic Naţional; 

- Emite avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis în scopul 
obţinerii Autorizaţiei de Construire; 

Mare Mare 

21 Autoritatea Naţională de 
Reglementare în domeniul Energiei 
(ANRE) 

Externă - Aprobă documentaţia tehnică privind racordarea la Sistemul 
Energetic Naţional; 

- Emite avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis în scopul 
obţinerii Autorizaţiei de Construire; 

Mare Mare 

22 Societatea Naţională de Transport 
Gaze Naturale (S.N.T.G.N.) Transgaz 
S.A. Mediaş 

Externă - Emite avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis în scopul 
obţinerii Autorizaţiei de Construire; 

Mică Mic 
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Nr. Parte interesată  Parte internă 
/  
externă 
Proiectului 

Miză / Interes Influenţa părţii 
respective 
asupra 
Proiectului  

Impactul 
generat de 
Proiect asupra 
părţii respective  

23 Regia Autonomă Judeţeană Drumuri 
şi Poduri (R.A.J.D.P.) Constanţa 

Externă - Emite avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis în scopul 
obţinerii Autorizaţiei de Construire; 

Medie Mediu 

24 Regia Autonomă Judeţeană de Apă 
(R.A.J.A.) Constanţa 

Externă - Emite avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis în scopul 
obţinerii Autorizaţiei de Construire; 

Mică Mic 

25 Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Nationale din România 
(CNADNR) 

Externă - Emite avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis în scopul 
obţinerii Autorizaţiei de Construire; 

Medie Mediu 

26 Compania Naţională de Căi Ferate 
”CFR” – Sucursala Regională CF 
Constanţa 

Externă - Emite avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis în scopul 
obţinerii Autorizaţiei de Construire; 

Mică Mic 

27 Inspectoratul de Stat în Construcţii Externă - Emite avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis în scopul 
obţinerii Autorizaţiei de Construire; 

- Aprobă proiecte tehnice; 
- Efectuează inspecţii în timpul lucrărilor de construcţie;  

Medie Mediu 

28 Compania de telecomunicaţii 
Romtelecom 

Externă - Emite avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis în scopul 
obţinerii Autorizaţiei de Construire; 

Mică Mic 

29 ENEL Distribuţie Dobrogea Externă - Emite avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis în scopul 
obţinerii Autorizaţiei de Construire; 

Medie Mediu 
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Nr. Parte interesată  Parte internă 
/  
externă 
Proiectului 

Miză / Interes Influenţa părţii 
respective 
asupra 
Proiectului  

Impactul 
generat de 
Proiect asupra 
părţii respective  

30 Administraţia Naţională ”Apele 
Române” – Administraţia Bazinală de 
Apă Dobrogea - Litoral 

Externă - Emite avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis în scopul 
obţinerii Autorizaţiei de Construire; 

- Membră în comitetele constituite conform procedurilor legale de 
autorizare de mediu (Comitetul de Analiză Tehnică, Comitetul 
Special Constituit, Grupul de Lucru); 

Mică Mic 

31 Inspectoratul Judeţean de Poliţie 
Constanţa 

Externă - Implicat în organizarea dezbaterilor/întâlnirilor publice; Mică Mic 

32 Direcţia de Sănătate Publică 
Judeţeană Constanţa 

Externă - Emite avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis în scopul 
obţinerii Autorizaţiei de Construire;  

- Membră în comitetele constituite conform procedurilor legale de 
autorizare de mediu (Comitetul de Analiză Tehnică, Comitetul 
Special Constituit, Grupul de Lucru); 

Medie Mic 

33 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri 
Funciare (ANIF), Sucursala Teritorială 
Dobrogea, Unitatea de Administrare 
Constanţa Sud 

Externă - Emite avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis în scopul 
obţinerii Autorizaţiei de Construire;  

- Aprobă documentaţii tehnice;  

Medie Mediu 

34 Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Constanţa 

Externă - Emite avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis în scopul 
obţinerii Autorizaţiei de Construire;  

- Aprobă documentaţii tehnice;  
- Implicate în soluţionarea plângerilor locuitorilor (membre ale 

comitetelor de soluţionare a plângerilor constituite pentru Proiect); 

Medie Mediu 

35 Direcţia Judeţeană pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniul Naţional 
Constanţa 

Externă - Emite avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis în scopul 
obţinerii Autorizaţiei de Construire;  

- Implicată în timpul lucrărilor de construcţie pentru 
studii/supravegheri periodice; 

- Implicată în timpul lucrărilor de construcţie în urmărirea procedurii 
aplicabile în cazul unor descoperiri întâmplătoare; 

Mică Mediu 
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/  
externă 
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Miză / Interes Influenţa părţii 
respective 
asupra 
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Proiect asupra 
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36 Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Constanţa 

Externă - Implicat la nivel judeţean în instruiri, politica socială şi de recrutare, 
alte proceduri şi politici; 

- Membru în comitetele constituite conform procedurilor legale de 
autorizare de mediu (Comitetul de Analiză Tehnică, Comitetul 
Special Constituit, Grupul de Lucru); 

- Efectuează inspecţii în etapele de construcţie şi de funcţionare şi 
impune măsuri în vederea conformării cu obligaţiile legale (dacă 
este cazul); 

- Responsabil să verifice condiţiile de lucru ale personalului titularului 
şi subcontractorilor, implicat în Proiect; 

Mică Mediu 

37 Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă ″Dobrogea″ al judeţului 
Constanţa  

Externă - Membru în comitetele constituite conform procedurilor legale de 
autorizare de mediu (Comitetul de Analiză Tehnică, Comitetul 
Special Constituit, Grupul de Lucru); 

- Poate efectua inspecţii în etapele de construcţie şi de funcţionare şi 
impune măsuri în vederea conformării cu obligaţiile legale (dacă 
este cazul); 

- Responsabil să verifice condiţiile de securitate existente pe 
amplasament şi măsurile de prevenire şi combatere a incendiilor; 

Mică Mic 

38 Organizaţii non-guvernamentale 
(ONG) 

Externă - Reprezintă grupuri de interese speciale;  
- Influenţează comunităţile şi personalul de lucru;  
- Intervin în Proiect şi în operaţiunile desfăşurate în zonă; 

Medie Mediu 

39 Institute şi muzee Externă - Reprezintă grupuri de interese speciale;  
- Oferă servicii de expertiză; 
- Pot influenţa comunităţile şi personalul de lucru;  
- Intervin în Proiect şi în operaţiunile desfăşurate în zonă; 

Mică Mediu 
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Nr. Parte interesată  Parte internă 
/  
externă 
Proiectului 

Miză / Interes Influenţa părţii 
respective 
asupra 
Proiectului  

Impactul 
generat de 
Proiect asupra 
părţii respective  

40 Proprietarii terenurilor Externă - Proprietar al unei/unor parcele de teren necesare dezvoltării 
Proiectului; 

- Aşteaptă să primească o chirie pentru terenurile închiriate companiei 
S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L.; 

Mare Mediu 

41 Populaţia locală Externă - - Locuitorii comunelor Vulturu, Pantelimon şi Crucea, care sunt 
interesaţi şi posibil afectaţi de realizarea Proiectului; 

- Se aşteaptă ca venitul comunei să crească; 
- Aşteaptă ca forţa de muncă disponibilă local sau companiile locale 

să primească noi oportunităţi de angajare/contractare; 
- Aşteaptă implicarea titularului în finanţarea proiectelor de investiţii în 

comunitate; 

Medie Mediu 

42 Publicul larg Externă - Locuitori ai altor localităţi sau zone; 
- Este interesat, în general, de proiectele de centrale electrice eoliene 

şi impactul acestora asupra comunităţilor şi mediului; 

Mică Mediu 

43 Alţi contractori (cu excepţia 
companiilor REIF, ENERGOBIT şi 
VESTAS) 
 
Prestatori de servicii  

Externă - Sprijină Proiectul prin furnizarea de materiale sau prestarea de 
servicii; 

- Câştigă bani prin materialele oferite /serviciile prestate; 
- Sunt interesaţi să îşi extindă afacerile; 

Medie Mediu 

44 Presa la nivel regional şi local Externă - Poate reprezenta anumite grupuri de interese speciale; 
- Influenţează comunităţile şi personalul de lucru; 
- Pot formula opinii; 

Medie Mic 

45 Guvern/Ministere/Parlament Externă - Emit reglementări legale la nivel naţional, în conformitate cu normele 
europene, verifică şi monitorizează implementarea noilor 
reglementări; 

- Pot implementa proiecte majore de interes public în zona 
Proiectului. 

Mare Mic 
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Anexa C 

Formular pentru transmiterea comentariilor şi reclamaţiilor  



 

S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L.    SEP     AUGUST 2013  

CEE CRUCEA NORD, CONSTANTA, ROMANIA  84 

FORMULAR PENTRU TRANSMITEREA COMENTARIILOR ŞI RECLAMAŢIILOR  

Număr de înregistrare:   

Nume şi prenume  

Informaţii de contact  

Vă rugăm să bifaţi cum doriţi să 
fiţi contactat/ă (poştă, telefon, 
email). 

�  Prin poştă: Vă rugăm să completaţi adresa de corespondenţă: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________ 

�  Prin telefon: _______________________________________________ 
 

�  Prin e-mail _______________________________________________ 

Limba de comunicare preferată 
�  Română  

�  Alta, vă rugăm specificaţi: ___________________ 
  

Descrierea incidentului sau a reclamaţiei: Ce s-a întâmplat? Unde s-a întâmplat? Cui i s-a întâmplat? Care este 
rezultatul problemei? 

 
 
 

Data incidentului/reclamaţiei  

 �  S-a petrecut o singură dată (data _______________) 

�  S-a întâmplat de mai multe ori (de câte ori? _____) 

�  Se continuă încă (se menţine problema şi în prezent) 
  

Ce aţi dori să se întâmple ca să se soluţioneze problema?  

 

Semnătura: _______________________________ 

Data: ______________________________   

Vă rugăm să transmiteţi acest formular:  D-lui Adrian Simion, Ofiţer de Legătură cu Comunitatea  

Tel.: +40 (0) 744 66 44 98  

Adresă: S.C. Crucea Wind Farm S.R.L., Strada Zorelelor, nr. 75, cod poştal 

900562, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa  

E-Mail: adrian.simion@monsson.eu   

(Cc: postbox@wcn-site.ro) 

 

 

 

Reclamaţia dumneavoastră va fi înregistrată şi vă vom răspunde în termen de 30 zile. De asemenea, vă vom pune la 

dispoziţie un număr de telefon pentru a ne contacta. 

 



 

S.C. CRUCEA WIND FARM S.R.L.    SEP     AUGUST 2013  

CEE CRUCEA NORD, CONSTANTA, ROMANIA  85 

 

Anexa D 

Lista reglementărilor naţionale aplicabile în domeniul 
autorizării proiectelor din punct de vedere al mediului 
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Legislaţie /Planuri relevante Nr./Data Scop/Domeniu de aplicare 

Legea Protecţiei Mediului 

 

 

Evaluarea efectelor anumitor planuri şi 
programe asupra mediului (ESM) 

 

 

 

 

 

 

 

Ghidul ESM  

 

Legea nr. 265/2006 pentru 
modificarea O.U.G. nr. 195/2005 

 

 

H.G. nr. 1076/2004 

 

 

 

 

 

 

 

O.M. nr. 117/2006 

Stabileşte cadrul de autorizare în   
domeniul protecţiei mediului (inclusiv 
necesitatea EIM). 

 

Stabileşte planurile/programele pentru 
care este necesară Evaluarea 
Strategică de Mediu. Transpune 
Directiva UE 2001/42/CE (Directiva 
ESM). Stabileşte procedura cadru 
pentru evaluarea de mediu aplicată în 
emiterea avizelor de mediu pentru 
planuri şi programe care implică un 
posibil impact semnificativ asupra 
mediului. 

Ghidul privind implementarea 
Directivei ESM şi desfăşurarea 
procedurii ESM pentru planuri şi 
programe 

Implicarea publicului în procedura 
ESM  

 

Metodologia de aplicare a procedurii 
de evaluare a impactului asupra 
mediului (EIM) pentru proiecte publice 
şi private  

H.G. nr. 564/2006 

 

 

 

O.M. nr. 135/2010 

Stabileşte cadrul de realizare a 
participării publicului la elaborarea 
anumitor planuri şi programe în 
legătura cu mediul  

Reglementează procedura de emitere 
a acordului de dezvoltare, respectiv 
procedura de solicitare şi emitere a 
acordului de mediu  

Evaluarea impactului pentru anumite 
proiecte publice şi private  

H.G. nr. 445/2009 Stabileşte proiectele pentru care este 
necesară evaluarea impactului asupra 
mediului. Transpune Directiva UE 
85/337/CEE şi respectiv 97/11/CE 
privind EIM, precum şi Directiva 
2003/35/CE de instituire a participării 
publicului şi, respectiv, Directivele 
85/337/CEE şi 96/61/CE. 

Ghiduri privind EIM  O.M. nr. 863/ 2002 Ghiduri privind încadrarea, definirea 
domeniului evaluării şi analiza 
raportului EIM pe baza Directivelor 
europene elaborate de Direcţia 
Generală Mediu. 

Procedura EIM în context 
transfrontieră  

 

 

 

 

 

 

Procedura de evaluare adecvată  

O.M. nr. 864/ 2002 

 

 

 

 

 

 

 

O.M. nr. 19/2010  

Aprobă Procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului în context 
transfrontieră şi de participare a 
publicului la luarea deciziei în cazul 
proiectelor cu impact transfrontieră, 
precum şi lista proiectelor incluse în 
Anexa nr. 1 la Convenţia privind EIM 
în context transfrontieră, ratificată prin 
Legea nr. 22/2001 

Evaluarea adecvată a posibilelor 
efecte ale planurilor sau proiectelor 
asupra ariilor naturale protejate de 
interes european. 
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Anexa E 

Model de registru de evidenţă a comentariilor   
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Nr.  Nume Data 
identificării  

Date de 
contact: 
adresă, 
numere de 
telefon, 
adresă de  
e-mail  

Întrebare/ 
comentariu  

Răspuns (Cine a 
formulat 
răspunsul şi care 
este conţinutul 
acestuia) 

Responsabilitatea şi 
termenul de implementare a 
acţiunilor/răspunsului  

       

       

       

       

       

       

       

 


