Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin
PROIECT
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 154 din xx.06.2018
....

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Primăria orașului
Moldova Nouă, reprezentată de primar Constantin Adrian TORMA, cu sediul în orașul
Moldova Nouă, str. Nicolae Bălcescu, nr. 26, judeţul Caraș-Severin, pentru proiectul
„Construire terminal de transport public, spațiu administrativ și social, realizare
împrejmuire, poartă acces, cabină pază, spălătorie exterioară deschisă, platformă
betonată, anexe și utilități în orașul Moldova Nouă” propus a fi amplasat în orașul Moldova
Nouă, str. George Coșbuc, nr. 2, judeţul Caraş – Severin, înregistrată la Agenţia pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 2948 din data de 23.04.2018, 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/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de
14.02.2018, că proiectul Constantin Adrian TORMA, cu sediul în orașul Moldova Nouă, str.
Nicolae Bălcescu, nr. 26, judeţul Caraș-Severin, pentru proiectul „„Construire terminal de
transport public, spațiu administrativ și social, realizare împrejmuire, poartă acces,
cabină pază, spălătorie exterioară deschisă, platformă betonată, anexe și utilități în
orașul Moldova Nouă” propus a fi amplasat în orașul Moldova Nouă, str. George Coșbuc, nr.
2, judeţul Caraş – Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu
nr. 2948 din data de 23.04.2018, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu
se supune 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 se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la
pct. 10.b) – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a
parcărilor auto;
b) Justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr.
445/2009:
1. Caracteristicile proiectelor
a) mărimea proiectului:
Proiectul este de interes local, prin care se propune amplasarea unui terminal de transport
public pentru autobuze, construcția unei platforme betonate, îmrejmuirea zonei aferente
proiectului, realizarea unei porți de acces glisante, realizarea unei spălătorii exterioare
deschise;
Suprafața terenului: cca. 12320mp
Suprafața terminal transport: cca. 500,75 mp
Regim înălțime: parter, hmax 7 m
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Construcția propusă va fi realizată pe o structură portantă în cadre, avînd stâlpii metalici sau
din beton armat și grinzi metalice, închideri exterioare realizate din pane și rigle metalice peste
care se vor amplasa panouri sandwich termoizolatoare;
Construcția propusă va fi împărțită în două zone principale: terminalul propriu-zis, compus
dintr-un garaj pentru autobuze hibrid sau electrice și o zonă socio-administrativă;
În exteriorul construcției se vor amenaja:
 două tipuri de locuri de parcare: 2 locuri de parcare pentru autobuze (2x64 mp); 6 locuri
parcare autoturisme (6x12,5mp); parcările vor fi amenajate cu pante corespunzătoare,
rigole de preluare a apelor pluviale și cu un sistem de separare a hidrocarburilor;
 spălătoria exterioară prevăzută cu rigole și racord la un separator de hidrocarburi
(utilizată în scop propriu);
Se vor amenaja trotuare în suprafață de cca. 95 mp și spații verzi în suprafață de cca. 300 mp;
Organizarea de șantier va fi amplasată în incintaamplasamentului studiat.
b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.
c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.
d) producţia de deşeuri:
deşeurile generate în perioda de realizare a lucrărilor pentru modernizarea infrastructurii de
drum sunt reduse cantitativ şi se încadrează în categoria deşeurilor valorificabile;
la faza de realizare a lucrărilor: material excedentar din săpături şi deşeuri din construcţii
depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;
e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
în perioada de execuţie: noxe din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot,
provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcţii;
în timpul exploatării: noxe, zgomot din trafic (redus).
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. 41/19.04.2018, emis de Primăria orașului Moldova
Nouă, terenul este situat pe teritoriul administrativ al orașului Moldova Nouă, domeniul public
de interes local.
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 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
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caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – amplasamentul
este situat în ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI0206 Porțile de Fier,
ROSPA0080 Munții Almăjului – Locvei și în Parcul Natural Porțile de Fier;
;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja
depăşite – nu este cazul;
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, aprobată prin Legea
nr. 49/2011, fiind situat parțial în ariile naturale protejate de interes comunitar
ROSCI0206 Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Almăjului – Locvei și în Parcul Natural
Porțile de Fier;
 proiectul nu va avea influenţă directă asupra ariei naturale protejate de interes
comunitar, prin emisii în aer, perturbarea prin zgomot sau lumină – decât pe o perioada
de scurta durata (perioada de execuţie a lucrărilor);
 proiectul nu va include acţiuni de construire, funcţionare şi dezafectare care să ducă la
modificări fizice în aria naturală protejată de interes comunitar;
 nu este necesară parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.
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.
42/19.04.2018, emis de Primăria orașului Moldova Nouă;
c) Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Avizului nr. 1461/20.04.2018 emis de
R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului natural Porțile de Fier.
d) Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecţia
calităţii apelor şi protecţia obiectivelor cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică;
e) 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;
f) Respectarea prevederilor Ordonanţei 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;
g) Respectarea prevederilor Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările
ulterioare;
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h) Respectarea prevederilor Ordinului nr.873/2012 pentru aprobarea Procedurii de
notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor, cu modificările şi completările
ulterioare;
i) Respectarea prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de
toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei;
j) Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente
prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc;
k) 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.
l) 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
m) Refacerea ecologică a zonelor afectate.
n) Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau
după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
o) 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.
p) Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
q) 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 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
04.06.2018 în ziarul online Express de Banat, 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.
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