
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA

DECIZIE 

Nr. 16/13.12.2021
Ca urmare a notificării adresate de Comuna Crucea, înregistrată la 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava cu nr. 2395/05.03.2021 şi a 
completărilor ulterioare, în urma analizării documentelor transmise, a 
parcurgerii integrale a etapelor procedurale conform Hotărârii de Guvern 
nr. 1076/2004 (actualizată) privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării 
de mediu pentru planuri şi programe, precum şi în baza:
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
- H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea sa, cu 
modificările şi completările ulterioare,
- O.M.M.A.P. nr. 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind 
evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra 
ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului 
mediului şi pădurilor nr. 19/2010, luând în considerare prezenţa în fondul 
forestier proprietate publică şi privată a comunei Crucea, judeţ Suceava a ariilor 
naturale protejate RONPA0739 Rarău- Pietrele Doamnei, ROSCI0212 Rarău- 
Giumalău şi ROSPA0083 Munţii Rarău- Giumalău,
- ca urmare a analizei proiectului de plan şi a Raportului de mediu care include 
studiul de evaluare adecvată -  refăcute, cu completări solicitate de ANANP - 
Serviciul Teritorial Suceava, precum şi a consultării publicului în cadrul 
dezbaterii publice din data de 08.012.2021,

APM Suceava decide acceptarea raportului de mediu şi emiterea avizului 
de mediu pentru planul:

AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ 
SI PRIVA TE APARŢINÂND COMUNEI CRUCEA, JUDEŢ SUCEA VA

după depunerea de către titularul planului a Avizului autorităţii 
responsabile a ariilor naturale protejate integrate în reţeaua ecologică 
europeană Natura 2000, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate
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Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost următoarele :
♦ Planul respectă cerinţele legislative privind protecţia mediului;
♦ Raportul de mediu este întocmit de dr. biolog Zaharia Lăcrămioara, persoană 
fizică autorizată, înregistrată în Registrul unic al elaboratorilor de mediu (cf. 
OMMAP nr. 1134/2020) la poziţia nr. 581, coordinator al unui grup de experţi 
de asemenea înregistraţi ca evaluator şi respect conţinutul cadru prevăzut în 
Anexa 2 la H.G. nr. 1076/2004 (actualizată), recomandările metodologice 
cuprinse în Manualul privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri şi programe, aprobat cu Ordinul nr. 117/2006, 
recomandările din O.M.M.A.P. nr. 262/2020 pentru modificarea Ghidului 
metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau 
proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin 
Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010, precum şi a informaţiilor 
suplimentare din cadrul şedinţei grupului de lucru, întrunit pentru definitivarea 
proiectului de plan; raportul de mediu prevede măsuri privind modul de 
gestionare a arboretelui afectat de factori destabilizatori pe perioada de 
valabilitate a planului amenajistic (10 ani);
♦ Suprafaţa fondului forestier proprietate publică şi privată al comunei Crucea, 
judeţ Suceava, constituit în unitatea de producţie UP I Crucea este de 333,25 ha. 
Categoriile de folosinţă sunt: 332,25 ha îl reprezintă păduri iar 1,00 ha sunt 
terenuri afectate gospodăririi silvice.
♦ Din punct de vedere administrativ - teritorial, suprafaţa fondului forestier se 
află pe raza comunei Crucea.
♦Suprafaţa de fond forestier de 64,40 ha, din unităţile amenajistice 
13,15,16,17,18,19 se află în aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0083 
Munţii Rarău -  Giumalău şi în situl de importanţă comunitară ROSCI0212 
Rarău -  Giumalău; pe suprafaţa de 60,4 ha, în u.a.: 15,16,17,18,19 se află 
rezervaţia naturală RONPA0739 Rarău- Pietrele Doamnei, în care nu sunt 
prevăzute lucrări silvotehnice. Pe suprafaţa de 4,00 ha din u.a. 13 sunt prevăzute 
tăieri de conservare (79 mc/deceniu).
♦ Perioada de implementare a planului amenajistic este de 10 ani (01.01.2021- 
31.12.2030).
♦ în UP I Crucea este prevăzut a se executa un drum forestier - Bănărel secundar 
- cu lungimea de 0,43 km în fond forestier care va deservi unităţile amenajistice 
187E, 188 A, B, C. Acest drum forestier nu va fi amplasat în ariile naturale 
protejate şi nici în imediata vecinătate a acestora. Se va solicita, înainte de 
demararea lucrărilor, act de reglementare pe linie de protecţia mediului precum 
şi pe linie de gospodărire a apelor, cf. prevederilor Legii nr. 292/2018 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
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Informarea şi participarea publicului în procedură s-a realizat astfel:
- Anunţurile privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu şi de 
declanşare a etapei de încadrare a planului conform H.G. nr. 1076/2004 au 
apărut în datele de 02.03.2021 şi respective 05.03.2021 în ziarul Monitorul de 
Suceava;
- Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul judeţean 
„Monitorul de Suceava” în data de 16.04.2021;
- Anunţurile privind finalizarea şi posibilitatea consultării Raportului de mediu 
şi a Planului precum şi pentru data dezbaterii publice, au apărut în data de 
20.10.2021 şi în data de 22.07.2021 în ziarul Monitorul de Suceava;
- Afişarea pe site-ul Primăriei Crucea şi al APM Suceava a Raportului de Mediu.

Conform H.G.nr. 1076/2004, art. 29 alin. (4), în calitate de titular, COMUNA 
CRUCEA are obligaţia de a aduce decizia de emitere a Avizului de Mediu la
cunoştinţa publicului, în termen de 5 zile de la data afişării acesteia pe site-ul 
APM Suceava (13.12.2021) atât în mass-media cât şi pe site-ul primăriei. 
Titularul va prezenta la APM Suceava dovada publicării anunţului, imediat după 
apariţia acestuia.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios 
administrativ.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. 
1076/2004 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV, 

Maria Mădălina NISTOR

/V

Şef Serviciu Calitatea Factorilor de întocmit,
Mediu,
Anca IONCE Florentina Bţ)JEZAT
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