
Buna ziua, 

Ca urmare adresei dumneavoastră înregistrată cu nr. R/11651/23.04.2021  cu privire la 
cariera de piatră “Dealul Cavalu”, comuna Greci, judeţul Tulcea, vă comunicăm următoarele:  

1. Care este poziția Ministerului Mediului față de deschiderea minei Dealul Cavalu - Greci din 
județul Tulcea, care a primit deja un aviz din partea APNMM și a solicitat acord de mediu de la 
APM Tulcea? 

Activitatea pentru care s-a solicitat autorizație de mediu se referă la exploatare de piatră (granit) 
și nu la o activitate de minerit. 

Cariera „Dealul Cavalu” fost deschisă în baza acordului de mediu nr. 2384/08.02.2010 pentru 
investiţia ,,Reamenajare şi retehnologizare carieră existentă Dealul Cavalu”, extravilan com 
Greci, de către S.C. EMVETRANS S.R.L cu parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului şi în baza  Avizului A.P.N.M.M nr. 37/15.10.2010. 

Acordul de mediu a fost transferat de la titularul inițial S.C. EMVETRANS S.R.L. la S.C. EMVETRANS 
EXPLOATARE S.R.L, după care a fost transferat de la  S.C. EMVETRANS EXPLOATARE S.R.L. la S.C. 
ROMGRANIT EXPLOATARE S.R.L. 

2. Avem informația că în luna octombrie a anului 2020, Administrația Parcului Național Munții 
Măcin a emis aviz pentru exploatarea industrială a granitului, în prima faza pe un perimetru 
minier de 15 ha, în Dealul Cavalu de către SC Mavgo Holding SRL, în SCI+SPA Munții Macinului. 
Se poate elibera aviz pentru activitate minieră în carieră deschisă în sistem industrial cu 
explozibil în siturile Natura 2000? 

            Perimetrul carierei „Dealul Cavalu” pentru care s-a depus documentația de emitere a 
autorizației de mediu, se suprapune cu ariile naturale protejate de interes comunitar ROSPA0073 
Măcin-Niculiţel și ROSCI0123 Munții Măcinului și este situat la o distanță de cca. 120 m de limita 
Parcului Național Munții Măcinului. 

Referitor la activitățile permise în cadrul siturilor Natura 2000, legislația în vigoare nu este 
limitativă și nu stabilește o listă de activități permise, dar prevede faptul că nu sunt permise acele 
activități care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări ale 
speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci când aceste activităţi au un efect 
semnificativ. 

În extravilanul comunei Greci judeţul Tulcea, precum şi în extravilanul oraşului Măcin, judeţul 
Tulcea,  activitatea de extracţie a pietrei pentru construcții este o activitate tradițională. 

Odată cu instituirea ariilor protejate de interes comunitar, respectiv, anul 2007, carierele care 
au fost cuprinse în ROSPA0073 Măcin - Niculițel și ROSCI0123 Munții Măcinului și-au continuat 



activitatea cu respectarea măsurilor impuse pentru protecția biodiversității prin autorizațiile de 
mediu. 

3. Emiterea avizului de către ANPMM în favoarea SC Mavgo Holding SRL pentru aceeaşi 
activitate de minerit și acelaşi amplasament din Dealul Cavalu reprezintă încălcarea Deciziei 
Curţii de Apel București, definitivă, decizie ce prevedea ca „pe acest amplasament din Munţii 
Măcinului - Dealul Cavalu nu se emite autorizație de mediu pentru exploatarea industrială a 
granitului in carieră deschisă”? 

Solicitarea inițială a fostului titular (SC Romgranit Exploatare SRL) de emitere a autorizației 
de mediu, a fost respinsă de APM Tulcea, deoarece acordul de mediu a fost anulat pentru 
nerespectarea condițiilor prevăzute în acesta, cât și a condițiilor impuse prin Avizul emis de 
Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului. 
Titularul a acționat  în contencios administrativ decizia de respingere a autorizației de mediu. 

Decizia Curţii de Apel Bucureşti se referă la respingerea recursului formulat de 
administratorul special şi lichidatorul judiciar al SC Romgranit Exploatare SRL  cu privire la 
anularea deciziei de respingere a solicitării autorizaţiei de mediu. 

Decizia Curţii de Apel Bucureşti nu prevede expres că, “pe acest amplasament din Munţii 
Măcinului - Dealul Cavalu nu se emite autorizație de mediu pentru exploatarea industrială a 
granitului in carieră deschisă”. 
  
4. Ar reprezenta o încălcare și dacă APM Tulcea ar emite acord de mediu sau autorizație de 
mediu pentru același amplasament? 

            
            Cariera Dealul Cavalu este domeniu privat al comunei Greci, iar  autorizaţia de mediu se 
emite cu preluarea condiţiilor impuse în avizul emis de Administraţia Parcului Naţional Munţii 
Măcinului, cât şi alte condiţii prevăzute de legislaţia de mediu în vigoare privind desfăşurarea 
activităţii. 
            Respectarea condiţiilor prevăzute în autorizaţia de mediu se verifică de către Garda 
Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Tulcea şi de către reprezentanţii APM Tulcea la 
verificarea amplasamentului pentru aplicarea vizei anuale. 
Viza  anuală se aplică, numai dacă titularul desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii în care a fost 
emisă autorizaţia de mediu. 
  
5. Ce demersuri s-au făcut pentru ca terenul și suprafața minei Greci - Dealul Cavalu să fie 
readuse la forma inițială în urma hotărârii Curţii de Apel București nr.732/ 14.02.2019? 

CA București nu impune astfel de obligații. 
APM Tulcea a notificat GNM – Comisariatul Județean Tulcea și Judecătorul Sindic asupra 

faptului că lichidatorul nu și-a îndeplinit obligația de a solicita obligații de mediu pentru SC 
Romgranit Exploatare SRL. 

Precizăm că solicitarea lichidatorului judiciar pentru stabilirea obligațiilor de mediu 
pentru SC Romgranit Exploatare SRL a fost făcută după vânzarea activelor ce au aparținut acestei 
societăți, în afara termenului prevăzut de art.15. alin. 2) din OUG 195/2005 privind protecția 
mediului, cu modificările și completările ulterioare. 



O zi buna! 
Directia de Comunicare, Transparenta si It 
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 
 


