Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin
PROIECT
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. xxx din xx.12.2018
Ca urmare a solicitării depuse de Primăria comunei Pojejena prin viceprimar
Dragomir Zvezdana Bojita, cu sediul în comuna Pojejena, sat Pojejena, str. Principală, nr.
277, judeţul Caraș-Severin, pentru proiectul „Construire și dotare adăpost pescăresc în
comuna Pojejena, jud. Caraș-Severin ” propus a fi amplasat în comuna Pojejena, sat
Pojejena, identificat prin CF nr. 30781 Pojejena,nr. cadastral 30781, judeţul Caraş –
Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 7519 din
data de 04.09.2018, în baza:
Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi
ulterioare;
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu
modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,
autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Caraş Severin decide, ca urmare a
consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de
06.12.2018, proiectul „Construire și dotare adăpost pescăresc în comuna Pojejena,
jud. Caraș-Severin ” propus a fi amplasat în comuna Pojejena, sat Pojejena, identificat
prin CF nr. 30781 Pojejena,nr. cadastral 30781, judeţul Caraş – Severin nu se supune
evaluării impactului asupra mediului şi evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
a) proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în
anexa nr. 2, la pct. 10. Proiecte de infrastructură: e) construcţia drumurilor,
porturilor şi instalaţiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele
prevăzute în anexa nr. 1;
b) proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
amplasamentul este situat în în ariile naturale protejate: Parcul Natural Porțile de
Fier, ROSCI0206 Porţile de Fier, ROSPA0080 Munții Almăjului – Locvei,
administrate de către RNP - Administrația Parcului Natural Porțile de Fier;
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c) Justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr.
445/2009:
1. Caracteristicile proiectelor
a) mărimea proiectului:
Proiectul prevede realizarea unui adăpost pescăresc; proiectul a aobținut finanțarea
prin Programul Operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 Prioritatea
Uniunii Europene 1 Promovarea pescuitului sustenabil din punct de vedere al mediului ,
eficient din punct de vedere alutilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe
cunoaștere, Măsur I.23- construirea de adăpostiri pentru îmbunătățirea siguranței
pescarilor.
Amplasamentul propus - teren intravilan, suprafața de 2634 mp, teren în
patrimoniul public a comunei Pojejena amplasat pe malul fluviului Dunărea.
Beneficiarul investiției propune: crearea unui spațiu de întreținere a ambarcațiunilor
pentru pescuit, spațiu de documentare și instruire a pescarilor, magazie cu piese de strictă
necesitate și rampă de acces pentru ambarcațiuni; S construită=500 mp; S parcare =450 mp-14
locuri pentru parcare
Utilităţi:
alimentare cu apa pentru nevoi igienic-sanitare: foraj : H=50m; Ø=125mm, echipat cu
pompă submersibilă;
ape uzate menajere: racord la rețeaua de canalizare a comunei Pojejena
alimentare cu energie electrică: racord la SEN
energie termică pentru încălzire şi preparare apă menajeră: nu e cazul.
b) cumularea cu alte proiecte:nu este cazul
c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul
d) producţia de deşeuri:nu este cazul
e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: nu este cazul
f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile
utilizate: nu este cazul.
2. Localizarea proiectelor
Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de
proiect, avându-se în vedere în special:
2.1. utilizarea existentă a terenului:
Conform Certificatului de Urbanism nr. 16/23.03.2018, emis de Primăria comunei
Pojejena, terenul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Pojejena, în intravilanul
acesteia, folosința actuală: curți-construcții
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea
regenerativă a acestora: nu este cazul;
2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de
protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.
– nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
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habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările
ulterioare, zonele prevăzute Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de
protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea
Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi
hidrogeologică – locația proiectului este situată în perimetrul Parcului Natural Porțile
de Fier, ROSCI0206 Porţile de Fier, ROSPA0080 Munții Almăjului – Locvei;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja
depăşite –
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: impact local, limitat la amplasament, cu afectarea minimă a
locuitorilor din zonă în perioada de realizare a proiectului;
b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;
c) mărimea şi complexitatea impactului: impact redus, de mică complexitate, în
timpul execuţiei construcţiei;
d) probabilitatea impactului: minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada
funcţionării;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: în timpul construirii: impact
nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor;impact pozitiv
după finalizare.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare adecvată sunt următoarele:
 proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
locația proiectului este situată în perimetrul Parcului Natural Porțile de Fier,
ROSCI0206 Porţile de Fier, ROSPA0080 Munții Almăjului – Locvei;
Prin implementarea proiectului nu se generează un impact semnificativ asupra
speciilor și habitatelor de interes comunitar pentru care au fost înființate ariile naturale
protejate.
În vederea asigurării menținerii statutului favorabil de conservare a speciilor de
interes conservativ precum și a prevenirii și reducerii potențialelor efecte adverse asupra
mediului, recomandăm a se respecta următoarele măsuri:
 Lucrările se vor desfăşura strict în perimetrul delimitat în proiect;
 Circulaţia cu mijloace auto se va face numai pe căile de acces existente;
 Depozitarea materialelor de construcție și amenajările de șantier se vor face astfel
încât impactul să se limiteze la suprafața amplasamentului proiectului;
 Se vor folosi utilaje și mijloace de transport silențioase, pentru a diminua zgomotul
rezultat din lucrările planificate, care pot afecta speciile protejate;
 Se vor folosi utilaje care să nu prezinte un grad de uzură ridicat sau pierderi de
carburanți/lubrifianți cu inspecția tehnică periodică realizată;
 În cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere se vor aplica imediat
substanțe absorbante;
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Se vor crea condiţiile necesare refacerii naturale a vegetaţiei caracteristice zonei pe
suprafeţele afectate de lucrările stabilite în proiect și se interzice plantarea de
specii alohtone;
 Se interzice depozitarea necontrolată de deşeuri, de orice natură, în perimetrul
ariilor naturale protejate;
 Se vor evita zgomotele suplimentare ce pot deranja speciile de interes comunitar;
În ceea ce privește protecția speciilor de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi
subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B din OUG nr. 57/2007, cu excepţia speciilor
de păsări, şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:
- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a
exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor
biologic;
- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de
hibernare şi de migraţie;
- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din
natură;
- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea
cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile
ciclului lor biologic;
- deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea
spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile
ciclului lor biologic.
În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:
- uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din
natură;
- culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de
maturizare,;
- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
- vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a
acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la
acestea, uşor de identificat.
Titularul proiectului va instrui personalul care va implementa proiectul - Construire şi
dotare adăpost pescăresc, comuna Pojejena, Jud. Caraș-Severin, asupra măsurilor de
reducere a impactului precum şi asupra prevederilor legislaţiei în vigoare.


Condiţiile de realizare a proiectului:
a. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia
pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii
prezentei decizii;
b. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr.
16/23.03.2018, emis de Primăria comunei Pojejena;
c. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecţia
calităţii apelor şi protecţia obiectivelor cu semnificaţie istorică, culturală şi
arheologică;
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d. Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind
protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006,
cu modificările şi completările ulterioare;
e. Respectarea
prevederilor
Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi
completările ulterioare;
f. Respectarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor;
g. Respectarea prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse
de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei;
h. Respectarea prevederilor înscrise în Avizul de amplasament nr. 25/01.11.2018
emis de Administrația Bazinală de Apă Banat;
i. Respectarea prevederilor înscrise în Avizul de gospodărire a apelor nr.
303/08.11.2018 emis de Administrația Bazinală de Apă Banat;
j. Respectarea prevederilor înscrise înAvizul favorabil nr. 1609/19.09.2018 emis de
Administrația Parcului Natural Porțile de Fier;
k. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate
adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc;
l. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de
materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier,
depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara
perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
m. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului
excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea
stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală
n. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
o. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor
şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
p. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
 deşeurile tenhologice se colectează selectiv şi se predau firmelor specializate
în vederea valorificării/eliminării;
 deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi
depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate
de către firma de salubritate pe bază de contract;
 se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor
autorizate;
 se interzice incinerarea deşeurilor.
q. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
r. Solicitarea prezenţei reprezentantului APM Caraş-Severin la recepţia lucrărilor
ascunse şi la recepţia finală a lucrărilor.
Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în
condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii
acestuia.
Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru
protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după
emiterea deciziei etapei de încadrare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin
AGENŢIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN
strada Petru Maior, numărul 73, Reșița, județul Caraș-Severin, cod 320111
e-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255 223053; 0255 231526; Fax 0255 226729
Pagina 5 din 6

urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din
Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.
Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în
cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin se
sancționează conform prevederilor legale în viguare.
Având în vedere faptul că, în urma anunţului public de încadrare, publicat în data de
07.12.2018 în ziarul Jurnal de Caraș-Severin, nu au fost primite comentarii/observaţii din
partea publicului, decizia devine finală.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.

Director Executiv
Mihai Dănuț CEPEHA

Şef Serviciu Avize,Acorduri, Autorizații
Marius VODIȚĂ
Întocmit :
Consilier superior:Gabriela-Liliana CONSTANTIN
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