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    Anexa 1  

I. LISTA EXEMPLIFICATIVĂ A PROIECTELOR CARE POT FI 

ÎNCADRATE ÎN CATEGORIA A1 

 

 

Prezenta listă ilustrează tipul de proiecte noi şi extinderi majore ale unor proiecte existente care pot fi 

clasificate în Categoria A. La clasificarea proiectelor EximBank are în vedere impactul de mediu 

şi/sau impactul social al fiecărui proiect în parte.  

 

1. Rafinării de țiței (cu excepția întreprinderilor care fabrică doar lubrifianți din țiței) și instalații de 

gazeificare și lichefiere a minimum 500 tone de cărbune sau șist bituminos pe zi.  

2. Centrale termoelectrice și alte instalații de ardere (inclusive de cogenerare) cu o putere termică de 

minimum 300 megawați (echivalent al unui rezultat electric brut de 140 MWe pentru centralele pe 

aburi şi centralele electrice pe gaz cu ciclu unic) şi centrale nucleare şi alte reactoare nucleare, 

inclusiv dezafectarea şi dezasamblarea acestor centrale sau reactoare (cu excepţia instalaţiilor de 

cercetare pentru producerea şi conversia materialelor fisionabile şi fertile, a căror putere maximă 

nu depăşeşte 1 kilowatt de sarcină termică continuă).  

3. Instalaţii pentru producerea sau îmbogăţirea combustibililor nucleari, reprocesarea, stocarea sau 

depozitarea finală a combustibililor nucleari iradianţi, sau pentru stocarea, depozitarea finală sau 

procesarea deşeurilor radioactive.  

4. Topitorii integrate pentru producerea primară a fontei și a oțelului, de exemplu instalații destinate 

producerii metalelor brute neferoase din minereuri, concentrate din minereu sau materii prime 

secundare prin procedee metalurgice, chimice sau electrolitice.  

5. Instalații pentru extragerea azbestului și pentru prelucrarea și transformarea azbestului și a 

produselor care conțin azbest: pentru produse din azbociment cu o producție anuală de peste 20.000 

tone de produse finite; pentru garnituri de fricțiune cu o producție anuală de peste 50 tone de 

produse finite; pentru alte utilizări ale azbestului cu cantități utilizate de peste 200 tone pe an.  

6. Instalații petnru fabricarea şi/sau recuperarea substanţelor chimice (inclusiv dar fără a se limita la 

substanţe petrochimice, fertilizatori, pesticide şi ierbicide, produse farmaceutice de bază, 

detergenţi, vopseluri, adezivi, substanţe agro-chimice, farmaceutice, explozibili) la scară 

industrială prin utilizarea unor procedee fizice, chimice şi/sau bio-chimice şi pentru distribuţia pe 

scară largă a acestor substanţe chimice prin terminale/conducte şi alte facilităţi associate.  

7. Construirea de aeroporturi cu o lungime a pistei de minim 2.100 metri.  

8. Construirea de autostrăzi și drumuri expres.  

9. Construirea de șosele noi sau realinierea și/sau lărgirea unei șosele existente, în cazul în care 

șoseaua nou-constituită sau porțiunea de șosea realiniată și/sau lărgită se întinde pe o lungime de 

cel puțin 10 km.  

10. Construirea de linii pentru traficul feroviar care depăşeşte zonele urbare şi de linii feroviare de 

lungă distanță.  

11. Porturi maritime, căi navigabile interne și porturi pentru traficul navigabil intern care permit 

traficul ambarcațiunilor de peste 1 350 tone; porturi maritime, cheiuri pentru încărcare și descărcare 

legate de uscat și porturi de larg (cu excepția cheiurilor pentru bacuri) care pot ridica vase de peste 

1.350 tone.  

12. Instalații de procesare a deşeurilor şi instalaţii de eliminare a deșeurilor nepericuloase prin 

incinerare, tratare chimică sau prin depozitarea deșeurilor periculoase, toxice, accidentale.  

                                                           
1 În conformitate cu Recommendation on Common Approaches on Environment and Officialy Supported Export Credits 
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13. Baraje și alte instalații destinate reținerii sau depozitării permanente a apei.  

14. Sisteme de captare și de reîncărcare artificială a apei subterane în care volumul anual de apă captată 

sau reîncărcată atinge sau depășește 10 milioane de metri cubi.  

15. Instalații industriale destinate fabricării celulozei, hârtiei și cartonului din lemn sau din alte 

materiale fibroase.  

16. Operaţiuni care presupun foraje miniere pe scară largă, în subteran sau de suprafaţă, cu cianuri, sau 

operaţiuni marine sau riverane pentru obţinerea metalelor preţioase, a metalelor de bază, 

mineralelor industriale sau energetice, sau a materialelor de construcţii. Poate include şi procesarea 

materialului extras.  

17. Fabrici de ciment greenfield.  

18. Extracţia pe scară largă a petrolului, gazelor naturale sau a gazelor naturale lichefiate, care poate 

include toate sau unele dintre următoarele:  

 Exploatare (seismică sau drilling)  

 Activităţi de producţie şi dezvoltare a câmpurilor  

 Activităţi de transport, inclusiv conducte/terminale, staţii de pompare, staţii de 

compresare sau alte facilităţi aferente; sau  

 Staţii de lichefiere a gazului.  

19. Instalații de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice sau chimice, cu o capacitate de 

minimum 200.000 tone.  

20. Exploatare forestieră pe scara larga.  

21. Staţii municipale de tratare a apelor uzate cu o capacitate de minim echivalent a 150 000 locuitori.  

22. Staţii municipale de procesare şi eliminare a deşeurilor solide.  

23. Turism intensiv şi dezvoltarea activităţilor de retail.  

24. Construirea liniilor electrice suspendate cu o lungime mai mare de 15 km şi tensiune de minimum 

110 kV.  

25. Recuperarea terenului din mare.  

26. Agricultură/silvicultură primară intensivă care implică intensificarea sau conversia habitatelor 

naturale.  

27. Fabrici pentru tăbăcirea pieilor brute şi prelucrate în care capacitatea de tratare depăşeşte 12 tone 

de produs finit pe zi.  

28. Instalații de creștere intensivă a păsărilor de curte și a porcinelor cu o capacitate care poate primi 

mai mult de: i) 85.000 locuri pentru pui și 60.000 locuri pentru găini; 3.000 de locuri pentru porci 

(cu o greutate mai mare de 30 kg) sau 900 locuri pentru scroafe.  

29. Proiectele care urmează a fi realizate în locaţii sensibile sau care ar putea avea impact perceptibil 

asupra unor astfel de locaţii, chiar dacă nu se regăsesc în lista de mai sus.  

30. Proiectele care pot avea ca efect impact social negativ asupra comunitatilor locale sau asupra altor 

perteneri implicati in constructia si/sau exploatarea proiectului. 

31. Proiecte care implică achiziția de terenuri și relocarea involuntară (stramutarea) a unui număr 

semnificativ de persoane afectate. 
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II. LISTA EXEMPLIFICATIVĂ A PROIECTELOR CARE POT FI 

ÎNCADRATE ÎN CATEGORIA B2 
 

 

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI ACVACULTURA  

(a) Proiecte pentru restructurarea proprietăților funciare rurale  

(b) Proiecte pentru folosirea terenului necultivat sau a suprafețelor seminaturale în scopul exploatării 

agricole intensive  

(c) Proiecte hidraulice agricole, inclusiv proiecte de irigare și de asanare și desecare a solului  

(d) Împăduriri inițiale și defrișări în vederea reconversiei solului  

(e) Instalații de creștere intensivă a animalelor de fermă (proiecte neincluse la pct.I)  

(f) Piscicultură intensivă  

(g) Recuperarea terenului din mare  

 

2. INDUSTRIA EXTRACTIVĂ  

(a) Cariere, exploatații miniere la zi și turbării (proiecte neincluse la pct.I)  

(b) Exploatații miniere subterane  

(c) Extracția mineralelor prin dragare marină sau fluvială  

(d) Foraje de mare adâncime, cu excepția forajelor pentru investigarea stabilității solului, în special:  

– foraj geotermic  

– foraj pentru depozitarea deșeurilor nucleare  

– foraj pentru alimentarea cu apă  

cu excepția forajelor pentru investigarea stabilității solului  

(e) Instalații industriale de suprafață pentru extracția cărbunelui, a petrolului, a gazelor naturale și a 

minereurilor, precum și a șistului bituminos  

 

3. INDUSTRIA ENERGETICĂ  

(a) Instalații industriale pentru producerea electricității, a aburului și a apei calde (proiecte neincluse 

la pct.I)  

(b) Instalații industriale pentru transportul gazelor, al aburului și al apei calde; transmiterea energiei 

electrice prin cabluri aeriene (proiecte neincluse la pct.I)  

(c) Depozitarea la suprafață a gazelor naturale  

(d) Depozitarea în rezervoare subterane a gazelor combustibile  

(e) Depozitarea la suprafață a combustibililor fosili  

(f) Brichetarea industrială a huilei și a lignitului  

(g) Instalații pentru colectarea și tratarea deșeurilor radioactive (altele decât cele menționate la pct.I)  

(h) Instalații pentru producerea energiei hidroelectrice  

(i) Instalații destinate transformării energiei eoliene în energie electrică (parcuri eoliene) 

(j) Instalații de captare a fluxurilor de CO2 în scopul stocării geologice în conformitate cu Directiva 

2009/31/CE, fluxuri care provin din instalații care nu sunt menționate la pct.I.  

 

4. PRODUCEREA ȘI PRELUCRAREA METALELOR  

(a) Instalații pentru producerea fontei sau a oțelului (fuziune primară sau secundară), inclusiv 

echipamente pentru turnare continuă  

(b) Instalații pentru prelucrarea metalelor feroase:  

 laminoare la cald  

                                                           
2 În conformitate cu  Directiva 2011/92/UE A Parlamentului European si a Consiliului din 13 decembrie 2011  privind evaluarea efectelor 

anumitor proiecte publice și private asupra mediului 
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 instalații de forjare cu ciocan de forjă  

 aplicarea unui strat protector metalic prin topire  

(c) Turnătorii de metale feroase  

(d) Instalații pentru topirea, inclusiv aliajul, metalelor neferoase, cu excepția metalelor prețioase, 

precum și a produselor de recuperare (rafinare, turnare prin topire etc.)  

(e) Instalații pentru tratarea de suprafață a metalelor și a materialelor plastice prin folosirea unor 

procedee electrolitice sau chimice  

(f) Fabricarea și asamblarea autovehiculelor și fabricarea motoarelor pentru autovehicule  

(g) Șantiere navale 

(h) Instalații pentru construcția și reparația aeronavelor  

(i) Fabricarea materialului feroviar  

(j) Matrițare de fond prin materiale explozibile  

(k) Instalații pentru arderea și sinterizarea minereurilor metalice  

 

5. INDUSTRIA DE PRELUCRARE A MINERALELOR  

(a) Cuptoare de cocs (distilare uscată a cărbunelui)  

(b) Instalații pentru fabricarea cimentului  

(c) Instalații pentru producerea azbestului și fabricarea produselor din azbest (proiecte neincluse în 

anexa I)  

(d) Instalații pentru fabricarea sticlei și a fibrei de sticlă  

(e) Instalații pentru topirea substanțelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale  

(f) Fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a țiglei, a cărămizii refractare, a plăcilor 

ceramice, a produselor ceramice sau a porțelanului 

 

6. INDUSTRIA CHIMICĂ (PROIECTE NEINCLUSE ÎN ANEXA I)  

(a) Tratarea produselor intermediare și fabricarea preparatelor chimice  

(b) Fabricarea pesticidelor și a produselor farmaceutice, a vopselei și lacurilor, a elastomerilor și a 

peroxizilor  

(c) Instalații de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice și chimice  
 

7. INDUSTRIA ALIMENTARĂ  

(a) Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale  

(b) Ambalarea în cutii și conserve a produselor animale și vegetale  

(c) fabricarea produselor lactate  

(d) Fabricarea și malțificarea berii  

(e) Fabricarea dulciurilor și a siropurilor  

(f) Instalații destinate sacrificării animalelor  

(g) Instalații industriale pentru fabricarea amidonului  

(h) Uzine pentru fabricarea făinii de pește și a unturii de pește  

(i) Fabrici de zahăr  

 

8. INDUSTRIILE TEXTILĂ, A PIELĂRIEI, A LEMNULUI ȘI A HÂRTIEI  

(a) Instalații industriale pentru fabricarea hârtiei și a cartonului (proiecte neincluse în anexa I)  

(b) Instalații pentru pretratarea (operațiuni de spălare, înălbire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor sau 

a textilelor  

(c) Uzine pentru tăbăcirea pieilor brute și prelucrate  

(d) Instalații pentru prelucrarea și producerea celulozei 

9. INDUSTRIA CAUCIUCULUI  

(a) Fabricarea și tratarea produselor pe bază de elastomeri  
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10. PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ  

(a) Proiecte de amenajare a zonelor industriale  

(b) Proiecte de amenajare urbană, inclusiv construirea de centre comerciale și parcări publice  

(c) Construcția de căi ferate și platforme de transbordare intermodală, precum și de terminale 

intermodale (proiecte neincluse la pct.I)  

(d) Construcția de aerodromuri (proiecte neincluse la pct.I)  

(e) Construcția de drumuri, porturi și instalații portuare, inclusiv porturi pentru pescuit (proiecte 

neincluse la pct.I)  

(f) Construcția căilor navigabile interne neincluse la pct.I, lucrări de canalizare și de regularizare a 

inundațiilor  

(g) Baraje și alte instalații destinate să rețină apa sau să o depoziteze pe termen lung (proiecte 

neincluse la pct.I)  

(h) Linii de tramvai, căi ferate aeriene sau subterane, linii suspendate sau linii similare de o anumită 

categorie și folosite exclusiv sau în principal pentru transportul persoanelor  

(i) Instalații de conducte pentru gaz și petrol și conductele pentru transportul fluxurilor de dioxid de 

carbon în scopul stocării geologice (proiecte care nu sunt incluse la pct.I)  

(j) Instalații de apeducte pe distanțe lungi  

(k) Lucrări costiere pentru combaterea eroziunii și lucrări maritime destinate modificării coastei prin 

construirea de baraje, diguri portuare, jetele și alte lucrări de protecție împotriva acțiunii mării, 

cu excepția întreținerii și a reconstruirii acestor lucrări  

(l) Sisteme de captare și de reîncărcare artificială a apei subterane neincluse la pct.I 

(m) Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine fluviale neincluse la pct.I  

 

11. ALTE PROIECTE  

(a) Piste permanente de curse automobilistice sau piste de încercare pentru autovehicule  

(b) Instalații pentru eliminarea deșeurilor (proiecte neincluse la pct.I)  

(c) Stații de tratare a apei uzate (proiecte neincluse la pct.I)  

(d) Amplasamente pentru depozitare a nămolului  

(e) Depozitarea fierului vechi, inclusiv a vehiculelor casate  

(f) Bancuri de testare pentru motoare, turbine sau reactoare  

(g) Instalații pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale  

(h) Instalații pentru recuperarea sau distrugerea substanțelor explozibile  

(i) Centre de ecarisaj  

 

12. TURISM ȘI AGREMENT  

(a) Piste de schi, teleschiuri și telecabine și lucrări de amenajare aferente  

(b) Porturi de agrement  

(c) Sate de vacanță și complexuri hoteliere din afara zonelor urbane și lucrări de amenajare aferente  

(d) Terenuri permanente de camping și campinguri de rulote  

(e) Parcuri de distracții  

 

13. ALTELE 

(a) Orice modificare sau extensie a proiectelor menționate la pct.I sau II, deja autorizate, executate 

sau în curs de executare, care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului 

(modificare sau extindere care nu este inclusă în anexa I)  

(b) Proiecte prevăzute la pct.I care sunt întreprinse exclusiv sau în principal pentru perfectarea și 

testarea noilor metode și  

(c) Proiecte prevăzute la pct.I care sunt întreprinse exclusiv sau în principal pentru perfectarea și 

testarea noilor metode și produse și care nu sunt utilizate pentru o perioadă mai lungă de doi ani. 


