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1

INTRODUCERE

1.1

CADRU GENERAL
Societatea ERM Environmental Resources Management S.R.L. (ERM) a fost
contractată de compania germană STEAG GmbH (STEAG) în vederea
elaborării şi asigurării suportului necesar implementării Planului de Implicare
a Părţilor Interesate pentru Centrala Electrică Eoliană Crucea Nord 99 MW
(extindere până la 108 MW, ca opţiune), situată în comunele Crucea, Vulturu
şi Pantelimon, judeţul Constanţa, denumită în continuare “Proiectul”.
Proiectul se află în proprietatea companiilor STEAG şi Monsson Alma, prin
intermediul societăţii cu scop special (SPV) Crucea Wind Farm S.R.L. (titularul
Proiectului).
ERM a elaborat Planul de Implicare a Părţilor Interesate şi a transmis o primă
versiune a acestui document, către compania STEAG, la mijlocul lunii
decembrie 2012. Documentul a suferit revizuiri şi modificări ulterioare în
lunile februarie, martie, mai şi august 2013 pentru a reflecta schimbările
intervenite în designul Proiectului şi/sau în mecanismul de soluţionare a
reclamaţiilor stabilit la nivelul companiei STEAG.
Planul de Implicare a Părţilor Interesate reprezintă cadrul care asigură
consultarea şi implicarea corespunzătoare a părţilor interesate de Proiect, în
conformitate cu Standardele de Performanţă şi Ghidurile elaborate de
Corporaţia Financiară Internaţională – CFI (eng. „IFC”). Trebuie precizat
faptul că, în conformitate cu standardele CFI, implicarea părţilor interesate
trebuie să se bazeze pe consultări permanente, care să se desfăşoară pe toată
durata de viaţă a Proiectului. Prin urmare, Planul de Implicare a Părţilor
Interesate este un document care trebuie revizuit şi actualizat periodic de către
titular, astfel încât să reflecte modul în care au fost implicate părţile interesate
de-a lungul întregii durate de viaţă a Proiectului.
Lista părţilor interesate relevante, identificate în raport cu Proiectul, este
inclusă în Anexa A la Planul de Implicare a Părţilor Interesate, elaborat de
ERM pentru Proiect în decembrie 2012.
ERM a întocmit un Raport Intermediar privind Stadiul de Implementare a Planului
de Implicare a Părţilor Interesate, care a fost transmis clientului pe data de 21
august 2013. Ulterior, raportul a fost înaintat instituţiilor financiare implicate
şi încărcat, în limbile engleză (http://www.wcnsite.ro/233_27%20SEP_InterimReport_EN_21%20August%202013_ERM.pdf)
şi română (http://www.wcnPROIECT NR. P0182298, CRUCEA WIND FARM S.R.L.
CEE CRUCEA NORD, ROMÂNIA
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site.ro/Steag_SEP_RO_intermediate_24092013_ERM.pdf) pe pagina de
internet creată pentru Proiect.
1.2

SCOPUL PREZENTULUI DOCUMENT
Prezentul raport îşi propune să prezinte acţiunile desfăşurate de titularul
Crucea Wind Farm S.R.L. în vederea implementării Planului de Implicare a
Părţilor Interesate elaborat pentru Proiect. Acest document cuprinde
informaţii privind:
•

tipurile de materiale informative care au fost întocmite cu scopul de a
disemina informaţiile referitoare la Proiect;

•

tipurile de acţiuni sau întâlniri de informare (convorbiri telefonice,
întâlniri faţă-în-faţă, evenimente organizate, întâlniri publice) şi data
/etapa Proiectului când acestea au avut loc;

•

documentele care au fost puse la dispoziţie, în vederea consultării de către
membrii interesaţi ai comunităţilor locale, în cadrul Primăriilor;

•

întâlnirile organizate de reprezentanţii companiilor ERM şi STEAG, în
numele titularului Crucea Wind Farm S.R.L.; şi

•

menţiuni referitoare la principalele teme de discuţii cu părţile interesate
relevante, identificate în raport cu Proiectul.

Procesele verbale întocmite în urma întâlnirilor publice de consultare a
populaţiei din cele trei comune, care au avut loc în septembrie 2013, sunt
incluse în Anexa A prezentul raport.
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2

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI
DE IMPLICARE A PĂRŢILOR INTERESATE
În principal, Planul de Implicare a Părţilor Interesate urmăreşte cerinţele
privind informarea şi consultarea publicului cuprinse în prevederile legale
privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM) în România, care sunt
bazate pe cadrul legal european în domeniu (Directiva 2003/35/CE).
Activităţile desfăşurate în vederea informării şi implicării părţilor interesate,
în timpul procedurilor de autorizare a Proiectului, înainte de construcţie, sunt
rezumate în capitolul 4 din Planul de Implicare a Părţilor Interesate.
În afară de acestea, capitolul 5 din Planul de Implicare a Părţilor Interesate
aduce elemente suplimentare în ceea ce priveşte informarea şi implicarea
părţilor interesate, în conformitate cu Standardele de Performanţă privind
Sustenabilitatea Socială şi de Mediu elaborate de CFI în 2012, (Standardul de
Performanţă 1).
În vederea pregătirii activităţilor voluntare de implicare a părţilor interesate,
la care titularul s-a angajat, s-au desfăşurat următoarele acţiuni după
elaborarea Raportului cu Informaţii suplimentare pentru Evaluarea
Impactului asupra Mediului Înconjurător şi Social şi în timpul etapei de
construcţie a Proiectului:
•

s-au întocmit broşura şi prezentarea Proiectului, în limbile engleză şi
română, şi s-au încărcat pe pagina de internet a Proiectului
http://www.wcn-site.ro/dokuments_en.html la jumătatea lunii august
2013. Aceste materiale cuprind informaţii referitoare la titularul Proiectului,
principalele componente ale sale, exemple de efecte evaluate în cadrul
procesului de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător şi social
şi măsuri formulate pentru diminuarea impactului, programul planificat
pentru execuţia Proiectului, mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor şi
datele de contact ale Ofiţerului de Legătură cu Comunitatea;

•

versiunile în limbile engleză şi română ale Rezumatului Netehnic, Planului
de Implicare a Părţilor Interesate, Raportului Intermediar privind Stadiul
de Implementare a Planului de Implicare a Părţilor Interesate, Raportului
privind Impactul asupra Mediului, Raportului cu Informaţii suplimentare
pentru Evaluarea Impactului asupra Mediului Înconjurător şi Social,
Planului de Acţiuni Sociale de Mediu, Raportului de evaluare
suplimentară şi Formularului de înaintare a reclamaţiilor au fost încărcate
pe pagina de internet a Proiectului http://www.wcnsite.ro/dokuments_en.html la jumătatea lunii septembrie 2013;
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•

anunţurile privind începerea lucrărilor de construcţie şi programul de
execuţie a lucrărilor de reabilitare a drumurilor, instalare a cablurilor
electrice, realizare a fundaţiilor turbinelor şi desfăşurare a operaţiunilor de
transport au fost publicate pe pagina de internet a Proiectului
http://www.wcnsite.ro/Crucea%20North_announcement_Crucea_RO_2013_09_12.pdf şi
înregistrate oficial şi afişate la avizierele Primăriilor comunelor. Numerele
cu care aceste anunţuri au fost înregistrate la cele trei Primării sunt
următoarele:
-

comuna Crucea: nr. 3842/13 septembrie 2013;

-

comuna Pantelimon: nr. 3814/13 septembrie 2013;

-

comuna Vulturu: nr. 2238/13 septembrie 2013;

•

broşura şi prezentarea Proiectului, în limba română, au fost transmise
părţilor interesante relevante (vezi Tabelul 2.1 de mai jos) şi s-a comunicat
disponibilitatea de a organiza întâlniri pentru a discuta Proiectul;

•

invitaţiile la întâlnirile de consultare a publicului planificate în cele trei
comune au fost încărcate, în limbile engleză şi română, pe pagina de
internet a Proiectului http://www.wcn-site.ro/invitation_en.html;

•

s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 140/4303 din 12 septembrie
2013 cu Compania Naţională (C. N.) Poşta Română S.A. şi s-au expediat 1.685
de invitaţii tipărite către fiecare gospodărie din cele trei comune, astfel:
-

980 în comuna Crucea;

-

500 în comuna Pantelimon;

-

205 în comuna Vulturu;

•

livrarea celor 1.685 de invitații către gospodăriile din cele trei comune a
fost confirmată de C. N. Posta Romana S.A. prin adresa oficială nr. 36 din 26
septembrie 2013, semnată de şeful Oficiului Judeţean de Poştă Constanţa;

•

invitaţiile au fost, de asemenea, înregistrate şi afişate la avizierele
Primăriilor comunelor:

•

-

comuna Crucea: nr. 3807/12 septembrie 2013;

-

comuna Pantelimon: nr. 3778/12 septembrie 2013;

-

comuna Vulturu: nr. 2220/12 septembrie 2013;

Raportul iniţial privind Impactul asupra Mediului şi Raportul cu
Informaţii suplimentare pentru Evaluarea Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social au fost depuse şi înregistrate oficial la Primăriile
comunelor:
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•

•

-

comuna Crucea: nr. 4038/26 septembrie 2013;

-

comuna Pantelimon: nr. 4049/26 septembrie 2013 (Raportul privind
Impactul asupra Mediului) şi nr. 3943/20 septembrie 2013 (Raportul cu
Informaţii suplimentare pentru Evaluarea Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social);

-

comuna Vulturu: nr. 2326/26 septembrie 2013;

s-a trimis prin curier, către fiecare dintre Primăriile celor trei comune, un
pachet de documente tipărite conţinând 30 de exemplare ale formularului
de înaintare a reclamaţiilor, 20 de exemplare ale broşurii, Planul de
Implicare a Părţilor Interesate, Rezumatul Netehnic şi Planul de Acţiuni
Sociale de Mediu, pentru ca acestea să fie disponibile pentru consultare
oricărei părţi interesate. Aceste documente au primit numere de
înregistrare oficiale în cadrul Primăriilor comunelor:
-

comuna Crucea: nr. 4085/30 septembrie 2013;

-

comuna Pantelimon: nr. 4075/30 septembrie 2013;

-

comuna Vulturu: nr. 2355/30 septembrie 2013;

s-a întocmit un anunţ oficial în atenţia tuturor celor interesaţi, care
enumera documentele care au fost depuse la Primării în vederea
consultării în format tipărit, la sediul instituţiilor; aceste anunţuri au
primit numere de înregistrare şi au fost afişate la avizierele Primăriilor
comunelor:
-

comuna Crucea: nr. 4091/30 septembrie 2013;

-

comuna Pantelimon: nr. 4076/30 septembrie 2013;

-

comuna Vulturu: nr. 2357/30 septembrie 2013;

Ca parte a procesului de implementare a Planului de Implicare a Părţilor
Interesate, STEAG a transmis copii după toate documentele având numerele
de înregistrare oficiale către toate instituţiile implicate în procesul de obţinere
a finanţării pentru Proiect.
2.1

DEZVĂLUIREA INFORMAŢIILOR REFERITOARE LA PROIECT
Tabelul 2.1 de mai jos prezintă informaţii privind stadiul de implementare a
activităţilor voluntare de implicare a părţilor interesate, planificate a fi
desfăşurate de titularul Crucea Wind Farm S.R.L. conform programului inclus
în capitolul 5 din Planul de Implicare a Părţilor Interesate.
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Tabelul 2.1

Activităţi desfăşurate pentru implementarea Planului de Implicare a Părţilor Interesate
Grup

Etapa Proiectului

Denumire

În timpul elaborării
Agenţia pentru
Raportului cu Informaţii
Protecţia Mediului –
suplimentare pentru
APM Constanţa
Evaluarea Impactului
asupra Mediului
Înconjurător şi Social (când
lucrările de construcţie a
Proiectului începuseră deja)

Autorităţi
guvernamentale

După finalizarea Raportului
cu Informaţii suplimentare
pentru Evaluarea
Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social, în
etapa de construcţie
După finalizarea Raportului
cu Informaţii suplimentare
pentru Evaluarea
Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social, în

PROIECT NR. P0182298, CRUCEA WIND FARM S.R.L.
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Teme de discuţii

Rezultatele întâlnirii/ discuţiei

ERM a contactat şi s-a întâlnit cu
reprezentanţii APM Constanţa (Director şi
Şef Serviciu Autorizare) în scopul:
•

•

APM Constanţa, prin intermediul
Serviciului Autorizări, a transmis o listă cu
proiectele existente sau planificate
(aprobate), care să fie luate în considerare la
prezentării echipei ERM şi a rolului său
evaluarea impactului cumulativ.
în cadrul Proiectului şi colectării de
informaţii referitoare la alte proiecte
existente sau planificate în zonă, în
Opinia autorităţii cu privire la Proiect a fost
scopul utilizării lor în evaluarea
una pozitivă. APM Constanţa nu considera
impactului cumulativ – 30 ianuarie
că va fi necesară revizuirea actelor de
2013;
reglementare, cu excepţia cazului în care
concluziile rapoartelor periodice de
facilitării discuţiilor dintre BERD şi
APM Constanţa. În cadrul procedurii de monitorizare a biodiversităţii vor fi
aprobare a împrumutului de finanţare a semnificativ diferite faţă de cele cuprinse în
Proiectului, BERD a dorit să afle părerea Raportul privind Impactul asupra Mediului
autorităţii de reglementare în domeniul elaborat pentru Proiect.
protecţiei mediului – 9 iulie 2013.

ERM a transmis către APM broşura şi
prezentarea Proiectului, în limba română,
prin poşta electronică, pe 14 august 2013.
Aceste materiale prezintă componentele
Proiectului, principalele concluzii ale
evaluării impactului asupra mediului
FINAL
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Grup

Etapa Proiectului
etapa de construcţie

Denumire

Teme de discuţii

Rezultatele întâlnirii/ discuţiei

înconjurător şi social, programul de execuţie
a lucrărilor dar şi persoana de contact
pentru înaintarea eventualelor reclamaţii
referitoare la Proiect.
ERM a informat APM Constanţa cu privire
la disponibilitatea sa de a organiza o
întâlnire în vederea discutării eventualelor
întrebări sau chestiuni semnalate referitoare
la Proiect, în cazul în care o astfel de
întâlnire ar fi considerată utilă de către
această autoritate.
ERM a transmis reprezentanţilor companiei
STEAG versiunea tipărită a Raportului de
Evaluare Suplimentară, în limba română, la
data de 9 octombrie. Acesta urma să fie
înaintat de compania STEAG către APM
Constanţa, exclusiv spre informare,
împreună cu Raportul semestrial privind
monitorizarea biodiversităţii solicitat prin
acordul de mediu.
Reprezentanţii Crucea Wind Farm SRL au
transmis raportul semestrial solicitat care
conţine rezultatele măsurătorilor nivelului
de zgomot, concentraţiilor de pulberi,
raportul privind gestiunea deşeurilor etc.
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Grup

Etapa Proiectului

Autorităţi locale

În timpul elaborării
Primăria comunei
Raportului cu Informaţii
Crucea
suplimentare pentru
Evaluarea Impactului
asupra Mediului
Înconjurător şi Social (când
lucrările de construcţie a
Proiectului începuseră deja)
După finalizarea Raportului
cu Informaţii suplimentare
pentru Evaluarea
Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social, în
etapa de construcţie

Autorităţi
guvernamentale

După finalizarea Raportului
cu Informaţii suplimentare
pentru Evaluarea
Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social, în
etapa de construcţie

Denumire

Teme de discuţii

Rezultatele întâlnirii/ discuţiei

ERM a efectuat mai multe vizite la Primăria
comunei Crucea şi a avut întrevederi cu
Primarul Gheorghe Frigioi în vederea:

Primarul a precizat că nu avea cunoştinţă
despre comentarii sau aspecte îngrijorătoare
semnalate de populaţia locală cu privire la
Proiectul propus şi că există o foarte bună
•
prezentării echipei ERM şi a rolului său
comunicare cu toate părţile implicate în
în cadrul Proiectului şi colectării de
proces/activităţi.
informaţii referitoare la mediul socioReprezentanţii STEAG şi-au exprimat
economic din comună – 30 ianuarie
disponibilitatea de a deveni implicaţi în
2013;
proiecte care să ducă la îmbunătăţirea
•
prezentării activităţilor de diseminare a
calităţii vieţii în comună.
informaţiilor referitoare la Proiect către
Întâlnirea de prezentare publică a
populaţia locală şi identificării unor
Proiectului, concluziilor evaluării
posibile oportunităţi de investiţii în
impactului asupra mediului înconjurător şi
comunitate: 1 august 2013;
social şi mecanismului de soluţionare a
Reprezentanţii titularului Crucea Wind
reclamaţiilor a avut loc sâmbătă, 21
Farm SRL au oferit o prezentare pentru a
septembrie 2013, cu începere de la ora 10.30.
informa autoritatea cu privire la Proiect.
Primarul sprijină Proiectul şi procesează
Materialul prezenta componentele
solicitările în situaţiile când sunt necesare
Proiectului, principalele concluzii ale
aprobări din partea Primăriei (de exemplu,
evaluării impactului asupra mediului
înconjurător şi social, programul de execuţie stocarea solului vegetal, gropi de împrumut
etc.).
a lucrărilor dar şi persoana de contact
pentru înaintarea eventualelor reclamaţii
referitoare la Proiect.
Reprezentanţii Crucea Wind Farm SRL sunt
în legătură permanentă cu Primăria în ceea
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Grup

Etapa Proiectului

Denumire

Teme de discuţii

Rezultatele întâlnirii/ discuţiei

ce priveşte aspectele referitoare la lucrările
de construcţie.
ERM a contactat Primăria Crucea în mod
oficial şi a transmis Primarului broşura şi
prezentarea Proiectului în limba română. De
asemenea, s-a închiriat căminul cultural
pentru a găzdui întâlnirea de prezentare
publică a Proiectului.

Autorităţi locale

În timpul elaborării
Primăria comunei
Raportului cu Informaţii
Pantelimon
suplimentare pentru
Evaluarea Impactului
asupra Mediului
Înconjurător şi Social (când
lucrările de construcţie a
Proiectului începuseră deja)
După finalizarea Raportului
cu Informaţii suplimentare
pentru Evaluarea
Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social, în
etapa de construcţie

ERM a efectuat mai multe vizite la Primăria Primarul a precizat că nu avea cunoştinţă
comunei Pantelimon şi a avut întrevederi cu despre comentarii sau aspecte îngrijorătoare
Primarul Vasile Neicu în vederea:
semnalate de populaţia locală cu privire la
Proiectul propus. De asemenea, edilul şef
•
prezentării echipei ERM şi a rolului său
consideră că accelerarea programului de
în cadrul Proiectului şi colectării de
execuţie ar constitui un beneficiu deoarece
informaţii referitoare la mediul socioProiectul ar începe etapa de funcţionare mai
economic din comună – 31 ianuarie
curând şi ar genera venituri la bugetul local.
2013;
Reprezentanţii STEAG şi-au exprimat
•
prezentării activităţilor de diseminare a
disponibilitatea de a deveni implicaţi în
informaţiilor referitoare la Proiect către
proiecte care să ducă la îmbunătăţirea
populaţia locală şi identificării unor
calităţii vieţii în comună.
posibile oportunităţi de investiţii în
comunitate: 31 iulie 2013;
Reprezentanţii titularului Crucea Wind
Farm SRL au oferit o prezentare pentru a
informa autoritatea cu privire la Proiect.

PROIECT NR. P0182298, CRUCEA WIND FARM S.R.L.
CEE CRUCEA NORD, ROMÂNIA
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Resources Management SRL

Grup

Etapa Proiectului

Denumire

Teme de discuţii

Rezultatele întâlnirii/ discuţiei

Materialul prezenta componentele
Proiectului, principalele concluzii ale
evaluării impactului asupra mediului
înconjurător şi social, programul de execuţie
a lucrărilor dar şi persoana de contact
pentru înaintarea eventualelor reclamaţii
referitoare la Proiect.
După finalizarea Raportului
cu Informaţii suplimentare
pentru Evaluarea
Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social, în
etapa de construcţie

ERM a contactat Primăria Pantelimon în
mod oficial şi a transmis Primarului broşura
şi prezentarea Proiectului în limba română.
De asemenea, s-a închiriat căminul cultural
pentru a găzdui întâlnirea de prezentare
publică a Proiectului.

În timpul elaborării
Raportului cu Informaţii
suplimentare pentru
Evaluarea Impactului
asupra Mediului
Înconjurător şi Social (când Primăria comunei
Vulturu
lucrările de construcţie a
Proiectului începuseră deja)

ERM a efectuat mai multe vizite la Primăria
comunei Vulturu şi a avut întrevederi cu
Primarul Eugen Berbec în vederea:

După finalizarea Raportului
cu Informaţii suplimentare
pentru Evaluarea
PROIECT NR. P0182298, CRUCEA WIND FARM S.R.L.
CEE CRUCEA NORD, ROMÂNIA

•

•

Întâlnirea de prezentare publică a
Proiectului, concluziilor evaluării
impactului asupra mediului înconjurător şi
social şi mecanismului de soluţionare a
reclamaţiilor a avut loc duminică, 22
septembrie 2013, cu începere de la ora 13.30.

Primarul a precizat că sprijinul sub forma
implicării în comunitate este binevenit iar
posibilitatea oferirii unor oportunităţi de
angajare forţei de muncă disponibile local
prezentării echipei ERM şi a rolului său
ar reprezenta un mare beneficiu.
în cadrul Proiectului şi colectării de
informaţii referitoare la mediul socioeconomic din comună – 30 ianuarie
2013;
Primarul şi-a manifestat disponibilitatea de
prezentării activităţilor de diseminare a
a încuraja populaţia locală să participe la
informaţiilor referitoare la Proiect către
întâlnirea de prezentare publică a
populaţia locală şi identificării unor
FINAL
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Grup

Etapa Proiectului

Denumire

Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social, în
etapa de construcţie

După finalizarea Raportului
cu Informaţii suplimentare
pentru Evaluarea
Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social, în
etapa de construcţie

Autorităţi
guvernamentale

După finalizarea Raportului
cu Informaţii suplimentare
pentru Evaluarea
Consiliul Judeţean
Impactului asupra Mediului Constanţa
Înconjurător şi Social, în
etapa de construcţie

PROIECT NR. P0182298, CRUCEA WIND FARM S.R.L.
CEE CRUCEA NORD, ROMÂNIA

Teme de discuţii

Rezultatele întâlnirii/ discuţiei

posibile oportunităţi de investiţii în
comunitate: 31 iulie 2013;
Reprezentanţii titularului Crucea Wind
Farm SRL au oferit o prezentare pentru a
informa autoritatea cu privire la Proiect.
Materialul prezenta componentele
Proiectului, principalele concluzii ale
evaluării impactului asupra mediului
înconjurător şi social, programul de execuţie
a lucrărilor dar şi persoana de contact
pentru înaintarea eventualelor reclamaţii
referitoare la Proiect.
ERM a contactat Primăria Vulturu în mod
oficial şi a transmis Primarului broşura şi
prezentarea Proiectului în limba română. De
asemenea, s-a închiriat căminul cultural
pentru a găzdui întâlnirea de prezentare
publică a Proiectului.

Proiectului.

Întâlnirea de prezentare publică a
Proiectului, concluziilor evaluării
impactului asupra mediului înconjurător şi
social şi mecanismului de soluţionare a
reclamaţiilor va avea loc sâmbătă, 22
septembrie 2013, cu începere de la ora 11.00.

ERM l-a contactat pe domnul Titi Cenuşă,
Până la momentul elaborării prezentului
Şeful Serviciului Urbanism, şi i-a transmis
raport nu s-a primit niciun răspuns.
broşura şi prezentarea Proiectului, în limba
română, prin poşta electronică, pe 14 august
2013. Aceste materiale conţin descrierea
componentelor Proiectului, prezintă
principalele concluzii ale evaluării
FINAL
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Grup

Etapa Proiectului

Denumire

Teme de discuţii

Rezultatele întâlnirii/ discuţiei

impactului asupra mediului înconjurător şi
social, precizează programul de execuţie a
lucrărilor dar şi persoana de contact pentru
înaintarea eventualelor reclamaţii referitoare
la Proiect.
ERM a informat Consiliul Judeţean
Constanţa cu privire la disponibilitatea sa de
a organiza o întâlnire în vederea discutării
eventualelor întrebări sau chestiuni
semnalate referitoare la Proiect, în cazul în
care o astfel de întâlnire ar fi considerată
utilă de către această autoritate.
Autorităţi
guvernamentale

După finalizarea Raportului
cu Informaţii suplimentare
pentru Evaluarea
Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social, în
etapa de construcţie

Administraţia
Naţională ”Apele
Române” –
Administraţia
Bazinală de Apă
Dobrogea- Litoral
Garda Naţională de
Mediu –
Comisariatul
Judeţean Constanţa

ERM a transmis broşura şi prezentarea
Proiectului, în limba română, prin poşta
electronică, pe 14 august 2013. Aceste
materiale conţin descrierea componentelor
Proiectului, prezintă principalele concluzii
ale evaluării impactului asupra mediului
înconjurător şi social, precizează programul
de execuţie a lucrărilor dar şi persoana de
contact pentru înaintarea eventualelor
reclamaţii referitoare la Proiect.

Până la momentul elaborării prezentului
raport nu s-a primit niciun răspuns de la
niciuna dintre aceste autorităţi.

ERM a transmis broşura şi prezentarea
Inspectoratul pentru
Proiectului, în limba română, prin poşta
Situaţii de Urgenţă
electronică, pe 14 august 2013. Aceste
al judeţului
PROIECT NR. P0182298, CRUCEA WIND FARM S.R.L.
CEE CRUCEA NORD, ROMÂNIA
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Grup

Etapa Proiectului

Denumire

Teme de discuţii

Rezultatele întâlnirii/ discuţiei

Constanţa

materiale conţin descrierea componentelor
Proiectului, prezintă principalele concluzii
Inspectoratul
ale evaluării impactului asupra mediului
Teritorial de Muncă
înconjurător şi social, precizează programul
Constanţa
de execuţie a lucrărilor dar şi persoana de
Direcţia de Sănătate contact pentru înaintarea eventualelor
Publică Judeţeană
reclamaţii referitoare la Proiect.
Constanţa
Regia Autonomă
Judeţeană Drumuri
şi Poduri
(R.A.J.D.P.)
Constanţa
Inspectoratul
Judeţean de Poliţie
Constanţa
Inspectoratul de Stat
în Construcţii –
Direcţia Regională
în Construcţii

PROIECT NR. P0182298, CRUCEA WIND FARM S.R.L.
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Grup

Etapa Proiectului

ONG-uri locale,
institute de
cercetare

ONG-uri locale,
institute de
cercetare

Denumire

Teme de discuţii

Rezultatele întâlnirii/ discuţiei

După finalizarea Raportului Asociaţia pentru
cu Informaţii suplimentare Protecţia Liliecilor
pentru Evaluarea
din România
Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social, în
etapa de construcţie

ERM a transmis Asociaţiei broşura şi
prezentarea Proiectului, în limba română,
prin poşta electronică, pe 14 august 2013.

Până la momentul elaborării prezentului
raport nu s-a primit niciun răspuns.

După finalizarea Raportului
cu Informaţii suplimentare
pentru Evaluarea
Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social, în
etapa de construcţie

Reprezentanţii companiilor ERM şi STEAG
GmbH au fost în legătură cu domnul Traian
Cliante, specialist arheolog, reprezentant al
Muzeului, care a fost contractat în vederea
efectuării unui studiu istoric (diagnostic
arheologic) în vederea identificării
monumentelor de patrimoniu cultural din
zona Proiectului. În cadrul acestui studiu, sau efectuat mai multe vizite în teren, s-au
efectuat măsurători şi s-au purtat discuţii
detaliate pentru a evalua dacă vreuna dintre
componente Proiectului afectează
monumentele de patrimoniu cultural
prezente pe amplasament.

Muzeul de Istorie
Naţională şi
Arheologie
Constanţa

ERM a comunicat disponibilitatea sa de a
organiza o întâlnire în vederea discutării
eventualelor întrebări sau chestiuni
semnalate referitoare la Proiect, în cazul în
care o astfel de întâlnire ar fi considerată
utilă de către această parte interesată.
Studiul istoric a fost finalizat şi documentat
într-un raport întocmit de către Muzeu.
Principalele măsuri formulate în raport
cuprind lucrări de cercetare arheologică
preventivă şi lucrări corespunzătoare de
consolidare. S-au identificat trei tumuli care
sunt afectaţi de lucrările de construcţie a
Proiectului şi s-au stabilit de comun acord
măsuri pentru fiecare dintre aceştia.

Până în prezent, nu s-au considerat necesare
întâlniri suplimentare.

ERM a transmis broşura şi prezentarea
Proiectului, în limba română, prin poşta
PROIECT NR. P0182298, CRUCEA WIND FARM S.R.L.
CEE CRUCEA NORD, ROMÂNIA
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Grup

Etapa Proiectului

Denumire

Teme de discuţii

Rezultatele întâlnirii/ discuţiei

electronică, pe 14 august 2013.
ERM a comunicat disponibilitatea sa de a
organiza o întâlnire în vederea discutării
eventualelor întrebări sau chestiuni
semnalate referitoare la Proiect, în cazul în
care o astfel de întâlnire ar fi considerată
utilă de către această parte interesată.
După finalizarea Raportului Muzeul Naţional de
cu Informaţii suplimentare Istorie Naturală
Grigore Antipa
pentru Evaluarea
Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social, în
etapa de construcţie

ERM a transmis domnului Director Dumitru Până la momentul elaborării prezentului
Murariu broşura şi prezentarea Proiectului, raport nu s-a primit niciun răspuns.
în limba română, prin poşta electronică, pe
14 august 2013.

În timpul elaborării
Raportului cu Informaţii
suplimentare pentru
Evaluarea Impactului
asupra Mediului
Înconjurător şi Social (când
lucrările de construcţie a

ERM contactat reprezentanţii SOR, pe
domnul Dan Hulea, Director Executiv, şi pe
domnișoara Cristina Șut, biolog,începând
cu 27 iunie 2013 în vederea:

PROIECT NR. P0182298, CRUCEA WIND FARM S.R.L.
CEE CRUCEA NORD, ROMÂNIA

Societatea
Ornitologică
Română– SOR
(afiliată BirdLife
International)

ERM a comunicat disponibilitatea sa de a
organiza o întâlnire în vederea discutării
eventualelor întrebări sau chestiuni
semnalate referitoare la Proiect, în cazul în
care o astfel de întâlnire ar fi considerată
utilă de către această parte interesată.

•

SOR a precizat că amplasamentul
Proiectului este potrivit pentru acest tip de
investiţii. Specialiştii SOR au recomandat
titularului să analizeze posibilitatea
instalării unor radare pe amplasament, ca şi
obţinerii unui punct de vedere oficial cu
metodă suplimentare de monitorizare a
privire la amplasarea Proiectului în
biodiversităţii. ERM a întocmit un punct de
raport cu biodiversitatea zonei;
vedere cu privire la eficienţa unor astfel de
FINAL
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Grup

Etapa Proiectului
Proiectului începuseră deja)

După finalizarea Raportului
cu Informaţii suplimentare
pentru Evaluarea
Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social, în
etapa de construcţie

Denumire

Teme de discuţii

Rezultatele întâlnirii/ discuţiei

•

colectării informaţiilor disponibile în
urma altor studii de monitorizare a
biodiversităţii efectuate în zonă, pentru
a fi utilizate în procesul de evaluare
adecvată;

•

facilitării unei întrevederi între SOR;
BERD, STEAG şi ERM pentru
prezentarea Proiectului, ca parte a
procedurii de aprobare a împrumutului
de finanţare: 8 iulie 2013.

ERM a transmis domnului Hulea şi
domnişoarei Şuţ, broşura şi prezentarea
Proiectului, în limba română, prin poşta
electronică, pe 14 august 2013.
ERM a comunicat disponibilitatea sa de a
organiza o întâlnire în vederea discutării
eventualelor întrebări sau chestiuni
semnalate referitoare la Proiect, în cazul în
care o astfel de întâlnire ar fi considerată
utilă de către această parte interesată.

PROIECT NR. P0182298, CRUCEA WIND FARM S.R.L.
CEE CRUCEA NORD, ROMÂNIA

FINAL

19

sisteme şi l-a transmis către compania
STEAG pentru a fi înaintat finanţatorilor
Proiectului.

Conform cerinţelor BERD, metodologiile de
monitorizare a biodiversităţii vor fi
aprobate de SOR. De asemenea, raportul de
monitorizare va fi transmis, spre informare,
către SOR.

Până la momentul elaborării prezentului
raport nu s-a mai primit niciun răspuns.
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Grup

ONG-uri locale,
institute de
cercetare

Etapa Proiectului

Denumire

Teme de discuţii

Rezultatele întâlnirii/ discuţiei

După finalizarea Raportului
cu Informaţii suplimentare
pentru Evaluarea
Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social, în
etapa de construcţie

Institutul Naţional
de CercetareDezvoltare Delta
Dunării

ERM a transmis broşura şi prezentarea
Proiectului, în limba română, prin poşta
electronică, pe 14 august 2013.

Până la momentul elaborării acestui raport
nu s-a primit niciun răspuns de la această
instituţie cu privire la Proiectul prezentat.

După finalizarea Raportului
cu Informaţii suplimentare
pentru Evaluarea
Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social, în
etapa de construcţie

Asociaţia pentru
ERM a transmis broşura şi prezentarea
Protecţia Păsărilor şi Proiectului, în limba română, prin poşta
a Naturii „Grupul
electronică, pe 14 august 2013.
Milvus”
ERM a comunicat disponibilitatea sa de a
organiza o întâlnire în vederea discutării
eventualelor întrebări sau chestiuni
semnalate referitoare la Proiect, în cazul în
care o astfel de întâlnire ar fi considerată
utilă de către această parte interesată.

După finalizarea Raportului
cu Informaţii suplimentare
Oceanic Club
pentru Evaluarea
Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social, în
etapa de construcţie

PROIECT NR. P0182298, CRUCEA WIND FARM S.R.L.
CEE CRUCEA NORD, ROMÂNIA

ERM a comunicat disponibilitatea sa de a
organiza o întâlnire în vederea discutării
eventualelor întrebări sau chestiuni
semnalate referitoare la Proiect, în cazul în
care o astfel de întâlnire ar fi considerată
utilă de către această parte interesată.

ERM a transmis broşura şi prezentarea
Proiectului, în limba română, prin poşta
electronică, pe 14 august 2013.

Până la momentul elaborării acestui raport
nu s-a primit niciun răspuns de la această
instituţie cu privire la Proiectul prezentat.

Până la momentul elaborării acestui raport
nu s-a primit niciun răspuns de la această
ONG cu privire la Proiectul prezentat.

ERM a comunicat disponibilitatea sa de a
organiza o întâlnire în vederea discutării
eventualelor întrebări sau chestiuni
FINAL
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Grup

Etapa Proiectului

Denumire

Teme de discuţii

Rezultatele întâlnirii/ discuţiei

semnalate referitoare la Proiect, în cazul în
care o astfel de întâlnire ar fi considerată
utilă de către această parte interesată.

ONG-uri locale,
institute de
cercetare

După finalizarea Raportului Mare Nostrum
cu Informaţii suplimentare
pentru Evaluarea
Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social, în
etapa de construcţie

ERM a transmis broşura şi prezentarea
Proiectului, în limba română, prin poşta
electronică, pe 14 august 2013.

După finalizarea Raportului Asociaţia Eco
cu Informaţii suplimentare Dobrogea
pentru Evaluarea
Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social, în
etapa de construcţie

ERM a transmis domnului Vasile Bîtlan,
Până la momentul elaborării acestui raport
broşura şi prezentarea Proiectului, în limba nu s-a primit niciun răspuns de la această
română, prin poşta electronică, pe 14 august ONG cu privire la Proiectul prezentat.
2013.

PROIECT NR. P0182298, CRUCEA WIND FARM S.R.L.
CEE CRUCEA NORD, ROMÂNIA

Până la momentul elaborării acestui raport
nu s-a primit niciun răspuns de la această
ONG cu privire la Proiectul prezentat.

ERM a comunicat disponibilitatea sa de a
organiza o întâlnire în vederea discutării
eventualelor întrebări sau chestiuni
semnalate referitoare la Proiect, în cazul în
care o astfel de întâlnire ar fi considerată
utilă de către această parte interesată.

ERM a comunicat disponibilitatea sa de a
organiza o întâlnire în vederea discutării
eventualelor întrebări sau chestiuni
semnalate referitoare la Proiect, în cazul în
care o astfel de întâlnire ar fi considerată
utilă de către această parte interesată.
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Grup

Etapa Proiectului

ONG-uri locale,
institute de
cercetare

După finalizarea Raportului Eco Pontica
cu Informaţii suplimentare
pentru Evaluarea
Impactului asupra Mediului
Înconjurător şi Social, în
etapa de construcţie

PROIECT NR. P0182298, CRUCEA WIND FARM S.R.L.
CEE CRUCEA NORD, ROMÂNIA

Denumire

Teme de discuţii

Rezultatele întâlnirii/ discuţiei

ERM a transmis broşura şi prezentarea
Proiectului, în limba română, prin poşta
electronică, pe 14 august 2013.

Până la momentul elaborării acestui raport
nu s-a primit niciun răspuns de la această
ONG cu privire la Proiectul prezentat.

ERM a comunicat disponibilitatea sa de a
organiza o întâlnire în vederea discutării
eventualelor întrebări sau chestiuni
semnalate referitoare la Proiect, în cazul în
care o astfel de întâlnire ar fi considerată
utilă de către această parte interesată.
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2.2

ÎNTÂLNIRI DE CONSULTARE A PUBLICULUI
Tabelul 2.2 de mai jos prezintă activităţile întreprinse pentru a informa
comunităţile locale cu privire la Proiect. Acestea reprezintă principalul
element suplimentar din cadrul procesului de informare şi implicare a părţilor
interesate, în conformitate cu Standardele de Performanţă privind
Sustenabilitatea de Mediu şi Socială elaborate de Corporaţia Financiară
Internaţională în 2012 (Standardul de Performanţă 1) comparativ cu cerinţele
legislaţiei naţionale cu privire la informarea publicului.
În acest context, s-au organizat trei întâlniri de consultare a publicului, în
comunele Crucea, Pantelimon şi Vulturu, judeţul Constanţa. S-au întocmit
1.685 invitaţii în limba română şi s-au expediat împreună cu broşura
Proiectului, prin poştă, către fiecare gospodărie din cele trei comune.

Tabelul 2.2

Întâlniri de consultare a publicului, organizate în cadrul procesului de
implementare a Planului de Implicare a Părţilor Interesate, în etapa de
construcţie a Proiectului
Comuna

Părţi interesate
implicate

Data întâlnirii

Participanţi

Comuna Crucea

Populaţia comunei
Crucea: proprietarii şi
utilizatorii
terenurilor, populaţia
locală şi oricare altă
parte interesată

21 septembrie 2013,
ora 10.30
Locaţie: Căminul
cultural Crucea

Membri ai
comunităţii locale,
un reprezentant al
Primăriei,
reprezentanţi ai
companiilor Crucea
Wind Farm S.R.L.,
STEAG GmbH,
Monsson Alma &
ERM

Comuna Pantelimon

Populaţia comunei
Pantelimon:
proprietarii şi
utilizatorii
terenurilor, populaţia
locală şi oricare altă
parte interesată

22 septembrie 2013,
ora 13.30
Locaţie: Căminul
cultural Pantelimon

Membri ai
comunităţii locale,
viceprimarul,
reprezentanţi ai
companiilor Crucea
Wind Farm S.R.L.,
STEAG GmbH,
Monsson Alma &
ERM

Comuna Vulturu

Populaţia comunei
Vulturu: proprietarii
şi utilizatorii
terenurilor, populaţia
locală şi oricare altă
parte interesată

22 septembrie 2013,
ora 11.00
Locaţie: Căminul
cultural Vulturu

Membri ai
comunităţii locale,
primarul,
reprezentanţi ai
companiilor Crucea
Wind Farm S.R.L.,

PROIECT NR. P0182298, CRUCEA WIND FARM S.R.L.
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Comuna

Părţi interesate
implicate

Data întâlnirii

Participanţi
STEAG GmbH,
Monsson Alma &
ERM

Procesele verbale întocmite în urma acestor întâlniri sunt incluse în Anexa A
la prezentul raport.
S-au început demersurile de soluţionare a reclamaţiilor primite în timpul
întâlnirii publice. Domnul Ceparu, care a formulat reclamaţii în timpul
întâlnirii susţinute în comuna Crucea, a fost contactat. Reprezentanţii
titularului Crucea Wind Farm SRL procesează cazul în prezent. În ceea ce
primeşte reclamaţia formulată de domnul Vlaicu, în cadrul întâlnirii din
comuna Vulturu, cu privire la calitatea nesatisfăcătoare a lucrărilor de refacere
a terenului afectat de lucrări, aceasta a fost soluţionată, lucrările fiind refăcute
corespunzător. De asemenea, în prezent, se analizează problema adusă în
discuţie cu privire la accesul sătenilor pe terenurile proprii. Reprezentanţii
titularului Crucea Wind Farm SRL sunt în proces de identificare a acelor zone
unde fermierii întâmpină dificultăţi în accesarea terenurilor lor. Cu toate
acestea, întrucât acest aspect are un impact asupra proiectului tehnic
(designului) drumurilor, această reclamaţie nu a putut fi soluţionată până în
prezent.
Titularul va păstra copii ale corespondenţelor purtate pentru a putea
demonstra finanţatorilor modul în care a fost soluţionată fiecare reclamaţie.
De asemenea, informaţiile referitoare la persoana de contact căreia i se vor
înainta eventuale reclamaţii au fost afişate pe panourile care anunţă lucrările
de construcţie, montate la intrarea în organizarea de şantier.
Contractorii, de exemplu companiile VESTAS şi REIF, au fost şi vor continua
să fie informaţi cu privire la mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor, în
cadrul întâlnirilor săptămânale care au loc pe amplasament. Aceştia trebuie să
raporteze cazurile în care sunt contactaţi de către părţile interesate pentru a li
se comunica o eventuală reclamaţie referitoare la lucrările de construcţie a
Proiectului.
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CUPRINS

ANEXĂ
A:

Procesele verbale întocmite în urma întâlnirilor publice organizate
în comunele Crucea, Vulturu şi Pantelimon
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ANEXA A

Procesele verbale întocmite în urma întâlnirilor
publice organizate în comunele Crucea,
Vulturu şi Pantelimon
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Subiect/
Referinţă

Centrala electrică eoliană Crucea Nord 99
MW (extindere până la 108 MW ca opţiune) –
întâlnire de consultare a publicului şi
prezentare a Raportului cu Informaţii
suplimentare pentru Evaluarea Impactului
asupra Mediului Înconjurător şi Social
întocmit pentru Proiect

ERM Environmental
Resources
Management SRL

Locaţia

Căminul Cultural Crucea, Comuna Crucea,
Judeţul Constanţa

T: +40 (0) 31 405 1680
F: +40 (0) 31 405 1681
E:romania@erm.com
http://www.erm.com

Data
întâlnirii

Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 10.30 – 12.00

Participanţi

Dl. Enrico Roicke (STEAG GmbH), D-na
Alexandra Andrei (Crucea Wind Farm SRL),
Marius Dragomir (Monsson Alma), Iulia Luţă
(ERM), Florin Tudor (ERM) şi 10 săteni

Distribuire

STEAG, EKF, BERD şi ERM

Întocmit de:

ERM

145 Calea Victoriei, 8th
Floor, Victoria Center,
Sector 1,010072
Bucharest, Romania

INTRODUCERE
Întâlnirea de consultare a avut loc la Căminul Cultural Crucea, pe data de 21
septembrie 2013, începând cu ora 10.30. Zece săteni, dintre care 5 bărbaţi şi 5
femei au dat curs invitaţiilor trimise de dezvoltator. Opt participanţi aveau
peste 60 de ani, iar doi se încadrau în categoria de vârstă 40 - 60 de ani.
D-na Iulia Luţă (ERM) a făcut o prezentare a Proiectului şi a explicat scopul
întâlnirii, companiile implicate în dezvoltarea Proiectului, componentele
principale ale Proiectului, concluziile Raportului cu Informaţii suplimentare
pentru Evaluarea Impactului asupra Mediului Înconjurător şi Social, Procesul de
consultare publică şi Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor. A prezentat,
de asemenea, datele de contact ale persoanei desemnate pentru primirea
eventualelor reclamaţii – dl. Adrian Simion, reprezentant Monsson Alma.
Prezentarea şi toate discuţiile aferente au avut loc în limba română.
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ÎNTREBĂRI ADRESATE DE
PARTICIPANŢI
•

•

RĂSPUNSUL OFERIT

După reabilitarea drumului intern
de pe amplasamentul centralei
electrice eoliene, accesul la loturile
de teren a fost mai dificil din cauza
construirii rigolelor pentru
scurgerea apelor pluviale pe ambele
părţi ale drumului. Puteţi oferi o
soluţie pentru acest lucru? Se
poate construit o rampă pentru a
permite traversarea drumului
astfel încât să se acceseze celelalte
loturi?

D-na Alexandra Andrei a spus că titularul a
luat la cunoştinţă această problemă şi va
informa departamentul tehnic intern în
consecinţă. Ulterior, departamentul tehnic
va colabora cu proiectantul drumurilor şi
vor încerca să găsească o soluţie pentru a
se asigura ca accesul la proprietăţi nu este
împiedicat. După identificarea unei soluţii
fezabile cu proiectantul drumului şi a
termenului de implementare a acesteia,
dl. Simion se va fi responsabil să
informeze populaţia locală cu privire la
soluţia identificată.
Titularul va cumpăra sau închiria Dl. Florin Tudor a informat că toate
terenuri pentru realizarea centralei terenurile necesare pentru dezvoltarea
electrice eoliene? Vreau să-mi
Proiectului au fost obţinute (cumpărate
vând pământul.
sau închiriate) într-o etapă iniţială. Pentru
moment, dezvoltatorul nu este interesat
să mai achiziţioneze alte terenuri. Totuşi,
în cazul unor extinderi viitoare, se va
cumpăra sau închiria teren urmând o
procedură transparentă bazată pe preţul
pieţei.

După prezentarea ţinută şi după discuţiile de mai sus, dl. Gheorghe Ceparu s-a
alăturat întâlnirii. Acesta este administratorul societăţii Agricom SRL Ovidiu,
având puncte de lucru în Crucea şi Pantelimon. Această societate cultivă şi se
ocupă cu comercializarea şi exportul seminţelor de cereale. Dl. Ceparu a acuzat
dezvoltatorul că nu a respectat măsurile cuprinse în acordul de mediu, respectiv:
•

şoferii camioanelor nu respectă limitele de viteză şi generează un nivel ridicat de
praf de piatră.
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De asemenea, acesta a acuzat titularul ca fiind direct responsabil pentru scăderea
cu 30% a producţiei societăţii pe care o administrează, ca urmare a nivelului
crescut de praf. În opinia sa, autocisternele cu apă utilizate de subcontractorul
titularului pentru a uda drumul nu sunt suficiente. Dl. Ceparu a adus încă două
autocisterne proprii pentru a asigura un nivel corespunzător de umezire a
drumului.
De asemenea, acesta a menţionat că a luat legătura cu subcontractor al titularului
în vederea rezolvării acestor probleme. Se pare că soluţiile oferite de
subcontractorul titularului nu au fost satisfăcătoare. În ciuda acestor aspecte,
această situaţie nu a fost adusă la cunoştinţa titularului.
Dl. Ceparu a refuzat să accepte orice încercare a reprezentanţilor titularului de a
lua cuvântul sau de a oferi o explicaţie. Acesta a precizat că va face o plângere
scrisă şi o va adresa autorităţilor de reglementare şi apoi a părăsit întâlnirea.
D-na Alexandra Andrei şi dl. Enrico Roicke au luat notiţe cu privire la incident şi
şi-au luat angajamentul să facă o anchetă cu privire la aspectele subliniate de dl.
Ceparu. D-na Andrei şi dl. Simion se vor adresa d-lui Ceparu în scris pentru a
primi o reclamaţie scrisă şi vor identifica o soluţie adecvată şi, dacă este cazul şi
există documente doveditoare, vor asigura o compensaţie pentru producţia
pierdută. În plus, titularul îşi va informa subcontractorii să înainteze fiecare
plângere pe care o primesc pentru a evita asemenea episoade în viitor.
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Subiect/
Referinţă

Locaţia
Data
întâlnirii

Centrala electrică eoliană Crucea Nord 99
MW (extindere la 108 MW ca opţiune) –
întâlnire de consultare a publicului şi
prezentare a Raportului cu Informaţii
suplimentare pentru Evaluarea Impactului
asupra Mediului Înconjurător şi Social
întocmit pentru Proiect

ERM Environmental
Resources
Management SRL

Căminul Cultural Vulturu, Comuna Vulturu,
Judeţul Constanţa
Duminică, 22 septembrie 2013, 11.00 – 12.30

T: +40 (0) 31 405 1680
F: +40 (0) 31 405 1681
E:romania@erm.com
http://www.erm.com

Participanţi

Dl. Enrico Roicke (STEAG GmbH), d-na
Alexandra Andrei (Crucea Wind Farm SRL),
Rubens Schweitzer (Monsson Alma), dl.
Eugen Berbec (Primarul Comunei Vulturu),
Iulia Luţă (ERM), Florin Tudor (ERM) şi 8
săteni

Distribuire

STEAG, EKF, BERD şi ERM

Întocmit de:

ERM

145 Calea Victoriei, 8th
Floor, Victoria Center,
Sector 1,010072
Bucharest, Romania

INTRODUCERE
Întâlnirea de consultare a avut loc la Căminul Cultural Vulturu, pe data de 22
septembrie 2013, începând cu orele 11.00. Primarul şi încă opt persoane de sex
masculin au dat curs invitaţiilor trimise de titular. Şapte dintre participanţi aveau
vârste între 40 - 60 de ani iar ceilalţi doi se încadrau în categoria de peste 70 de ani.
D-na Iulia Luţă (ERM) a făcut o prezentare a Proiectului şi a explicat scopul
întâlnirii, companiile implicate în dezvoltarea Proiectului, componentele
principale ale Proiectului, concluziile Raportului cu Informaţii suplimentare pentru
Evaluarea Impactului asupra Mediului Înconjurător şi Social, Procesul de consultare
publică şi Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor. A prezentat, de asemenea,
datele de contact ale persoanelor desemnate pentru primirea eventualelor
reclamaţii – dl. Rubens Schweitzer şi dl. Adrian Simion, Monsson Alma.
Prezentarea şi toate discuţiile aferente au avut loc în limba română.
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ÎNTREBĂRI ADRESATE DE
PUBLIC
•

•

•

RĂSPUNSUL OFERIT

Şoferii camioanelor nu
respectă limitele de viteză şi
generează un nivel ridicat
de praf de piatră.

D-na Alexandra Andrei a menţionat că această
problemă a fost adusă la cunoştinţa titularului şi
în alte comune. Totuşi, a specificat că pietrişul
folosit în pentru lucrările executate la Proiect
este asigurat de carierele din Runcu, Pantelimon
şi Călugăreni iar rutele de transport de la aceste
cariere către amplasamentul Proiectului nu trec
prin comuna Vulturu. Totuşi, d-na Andrei a
confirmat că titularul are cunoştinţă de aceste
incidente şi îşi va informa subcontractorii cu
privire la cât este de important ca aceştia să
respecte cerinţele contractelor, rutele aprobate şi
limitele de viteză impuse. Titularul lucrează la
găsirea unei soluţii astfel încât aceste probleme
să nu se repete pe viitor (de exemplu, instruire
pentru a spori gradul de informare, verificări
aleatorii).
Drumurile temporare (care Dl. Rubens Schweitzer a precizat că, din punct
trec pe terenurile noastre şi de vedere tehnic, drumul amintit în cadrul
ne afectează recoltele) sunt discuţiei nu a fost finalizat. Totuşi, a asigurat
încă folosite de şoferii de
populaţia locală că toate zonele de teren afectate
camioane deşi drumul a fost vor fi renaturate (readuse la starea iniţială).
finalizat.
Primarul comunei Vulturu
a precizat că populaţia
locală este foarte interesată
de oportunităţile de lucru.
De asemenea, a menţionat
că anunţurile privind
locurile de muncă ar trebui
făcute printr-o campanie
mai organizată şi
transparentă astfel încât
oamenii să înceapă să aibă
încredere în titular ca fiind
un angajator important.

D-na Alexandra Andrei a spus că Primăria
Vulturu a fost deja informată cu privire la
oportunităţi de lucru pentru 12 persoane care să
execute muncă necalificată, cum ar fi lucrări de
săpături. În prezent, titularul este în curs de a
contracta o societate autorizată care prestează
servicii de cercetare arheologică planificate la
doi tumuli din zona Proiectului. Cele 12
persoane ar urma să fie angajate după
încheierea acestui contract, pentru începerea
lucrărilor de excavare la tumuli. În plus, aceasta
a precizat că societatea intenţionează să
angajeze forţă de muncă disponibilă la nivel
2
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local ori de câte ori va fi necesar în cadrul
Proiectului. De asemenea, locurile de muncă vor
fi făcute publice astfel încât populaţia locală să
fie informată şi să poată decide dacă doreşte să
aplice pentru respectivul loc de muncă sau nu.
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Subiect/
Referinţă

Centrala electrică eoliană Crucea Nord 99
MW (extindere la 108 MW ca opţiune) –
întâlnire de consultare a publicului şi
prezentare a Raportului cu Informaţii
suplimentare pentru Evaluarea Impactului
asupra Mediului Înconjurător şi Social
întocmit pentru Proiect

ERM Environmental
Resources
Management SRL

Locaţia

Căminul Cultural Pantelimon, Comuna
Pantelimon, Judeţul Constanţa

Data
întâlnirii

Duminică, 22 septembrie 2013, 13.30 – 14.30

T:
+40 (0) 31 405 1680
F:
+40 (0) 31 405 1681
E:
romania@erm.com
http://www.erm.com

Participanţi

Distribuire

Dl. Enrico Roicke (STEAG GmbH), D-na
Alexandra Andrei (Crucea Wind Farm SRL),
Rubens Schweitzer (Monsson Alma), Iulia
Luţă (ERM), Florin Tudor (ERM) şi 15 săteni
STEAG, EKF, BERD şi ERM

Întocmit de:

ERM

145 Calea Victoriei, 8th
Floor, Victoria Center,
Sector 1,010072
Bucharest, Romania

INTRODUCERE
Întâlnirea de consultare a avut loc la Căminul Cultural Pantelimon, pe data de
22 septembrie 2013 începând cu orele 13.30(1). Cincisprezece săteni, dintre care
12 bărbaţi şi 3 femei au dat curs invitaţiilor trimise de titular. Şase dintre
participanţii de sex masculin aveau vârste peste 60 de ani, iar restul aveau
peste 40 de ani. Din cele trei persoane de sex feminin, una avea vârsta de până
la 10 ani, cea de a doua între 30 – 40 de ani, iar cealaltă se încadra la categoria
de peste 50 de ani.
Dl. Florin Tudor (ERM) a făcut o prezentare a Proiectului şi a explicat scopul
întâlnirii, companiile implicate în dezvoltarea Proiectului, componentele
principale ale Proiectului, concluziile Raportului cu Informaţii suplimentare
pentru Evaluarea Impactului asupra Mediului Înconjurător şi Social, procesul de
consultare publică şi mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor. A prezentat,
de asemenea, datele de contact ale persoanei desemnate pentru primirea

(1) Conform planificării, întâlnirea trebuia să aibă loc pe data de 21 septembrie 2013 la Căminul Cultural Pantelimon. Cu toate
acestea, persoana de contact de la nivel local a precizat că nu primise nicio invitaţie şi că nici vecinii săi nu primiseră invitaţiile.
ERM a făcut demersurile necesare şi a contactat reprezentantul poştei, iar invitaţiile au fost livrate mai târziu în cursul aceleiaşi
zile (sâmbătă), iar populaţia a fost invitată verbal să participe la întâlnire a doua zi, 22 septembrie 2013, începând cu orele 13.30.
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eventualelor reclamaţii – dl. Adrian Simion, reprezentant Monsson Alma.
Prezentarea şi toate discuţiile aferente au avut loc în limba română.
De asemenea, s-a subliniat faptul că comuna Pantelimon va fi afectată numai
de drumurile aferente Proiectului.
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ÎNTREBĂRI ADRESATE DE
PUBLIC

RĂSPUNSUL OFERIT

•

Care este efectul turbinelor
eoliene asupra sănătăţii
umane? Vom avea dureri de
cap din cauza câmpului
electromagnetic generat de
turbina eoliană?

Producerea energiei din resurse eoliene
este o tehnologie care a fost utilizată la
nivel mondial de zeci de ani şi niciuna
dintre centralele electrice eoliene
existente nu poate fi asociată cu
fenomene de impact asupra sănătăţii
populaţiei. Impactul câmpului
electromagnetic a fost analizat din punct
de vedere al interferenţei cu sistemele
radar şi de navigaţie. Având în vedere
distanţa dintre turbinele Proiectului şi
comuna Pantelimon, nu se anticipează
ca impactul Proiectului asupra sănătăţii
populaţiei să fie mai mare decât cel
aferent oricărui aparat electrocasnic.

•

Există studii privind câmpul
electromagnetic generat de
turbinele eoliene?

Există mai multe studii privind efectele
câmpurilor magnetice generate de
turbinele eoliene asupra sănătăţii
populaţiei. Concluziile acestor studii au
fost că respectivele câmpuri magnetice
create ca urmare a producerii şi
transferului energiei electrice de către
turbinele eoliene nu pune în pericol
sănătatea populaţiei. Conform
rezultatelor testelor citate în studii care
au fost efectuate referitor la turbine
eoliene, câmpul magnetic existent la o
distanţă de 3 m faţă de turbinele eoliene
este mai mic decât cel generat de un
uscător de păr.

•

Zonele afectate de lucrări nu
au fost restaurate în mod
corespunzător. Terenul a fost
arat înainte de îndepărtarea
pietrişului.

D-na Alexandra Andrei a confirmat că
ştia de această problemă şi că aceasta va
fi remediată foarte curând. Totuşi, a
subliniat că aceasta a fost o reclamaţie
specifică care a fost primită de la
3
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societatea agricolă Agroalex,
reprezentată de dl. Vlaicu şi se referă la
o suprafaţă relativ restrânsă pe care
procesul de restaurare nu s-a desfăşurat
corespunzător. În afara acestei
probleme, alţi fermieri locali au precizat
că sunt mulţumiţi de activităţile de
restaurare efectuate în numele
titularului Proiectului.
•

În perioadele cu vânt
puternic suntem deranjaţi de
zgomotul generat de cele
două turbine eoliene cele mai
apropiate de comună (satul
Mireasa). Va creşte nivelul de
zgomot odată cu acest
Proiect?

Dl. Florin Tudor a informat că impactul
generat de zgomot a fost evaluat în
cadrul procesului de evaluare a
impactului asupra mediului
înconjurător şi social şi, luând în
considerare distanţa dintre Proiect şi
comuna Pantelimon, nu este de aşteptat
ca populaţia locală să fie afectată de
zgomotul generat de turbinele
Proiectului.
De asemenea, d-na Alexandra Andrei a
informat participanţii că titularul
efectuează măsurători ale nivelului de
zgomot o dată la trei luni pe durata
perioadei de construcţie şi că rezultatele
obţinute până în prezent nu au indicat
depăşirea valorilor limită aplicabile.

În încheiere, viceprimarul comunei, dl. Martinescu, a menţionat că unii dintre
locuitorii comunei Pantelimon au lucrat pentru Proiect şi că este posibil să apară
noi oportunităţi de lucru în viitor.
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