
ANUNT PUBLIC 

ln conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului - cu
completarile si modificarile ulterioare si a Legii nr.544/2001 privind accesul la
informatie

SOCIETATEA/TITULAR: SC BLUE LINE ENERGYSRL
SEDIUL : comuna Nuseni, sat Rusu de Sus , str. Principala nr. 96 , judetul Bistrita
Nasaud, cod postai 427206
TELEFON/FAX : 0263-350.298

ACTIVITATEA: COD CAEN 3511 PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA

AMPLASARE OBIECTIV- extravilan comuna comuna Bestepe, judet Tulcea,F12,

T71, Nb808.

SCOPUL ACTIVITATII: producere energie electrica utilizand potentialul eolian al
zonei.

PREZENTAREA ACTIVITATII: pentru producerea energiei electrice s-a construit
o turbina eoliena de tip Senvion MM92 (foste Repower MM92). Aceasta turbina
eoliena este de construcţie obişnuită ea fiind alcătuita constructiv dintr-un turn
tronconic cu înălţimea de 99,5 m, pe care s-a montat nacela, aceasta din urmă
susţinând majoritatea sistemelor anexe şi în primul rând rotorul cu cele trei palete
ce descriu un diametru de 92 m. Nacela are posibilitatea de a se roti pentru a
poziţiona rotorul perpendicular pe direcţia vântului.
întregul proces tehnologic este automatizat astfel încât intervenţia omului să nu fie
necesară decât de câteva ori pe an pentru revizii sau în caz de avarii deosebite.

INFORMATII cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre
eventualul impact asupra factorilor de mediu :
APA : nu este cazul , pe amplasamentul turbinei nu sunt surse de apa .
AER : producerea energiei electrice cu ajutorul turbinei eoliene nu conduce la
emisii in aer.
SOL : Deseurile generate pe amplasament sunt colectate si preluate de firma care
asigura mentenanta ( GES ) .
BIODIVERSITATE :amplasamentul turbinei nu este situat in arii protejate .

trei turbine eoliene



ANUNTA 

publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea
obtinerii autorizatiei de mediu.

lnformatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul
propus si observatiile publicului se primesc la sediul Administratiei Rezervatiei
Biosferei Delta Dunarii Tulcea, str.Portului , nr.34 A , telefon 0240 51 89 24 , fax
0240 510621, de luni pana joi intre orele 08.00 - 16.30 si vineri intre orele 8.00-
14.00, pe parcursul procedurii de reglementare.

SC BLUE LINE ENERGY SRL

Administrator ,

DACIAN NATH
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