Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN
PROIECT
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 313 din 24.10.2019
....
Ca urmare a notificării adresate Primăria Municipiului Caransebeș, cu sediul în Municipiul
Caransebeș, P-ța Revoluției, nr. 1, jud. Caraș-Severin, prin primar Felix-Cosmin Borcean,
privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Caransebeș, înregistrată la
APM Caras-Severin cu nr. 9507/26.09.2019, în baza:
 HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
 OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.
265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu
pentru planuri şi programe;
 Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub
incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri şi programe;
 OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată
a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate
de interes comunitar;
 Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea
regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin
 ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedinţei
Comitetului Special Constituit din data de 23.10.2019;
 în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 3 pct. a şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru
determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi
programe;
 în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,
decide:
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Caransebeș, titular Primăria Municipiul
Caransebeș, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se
va supune adoptării fără aviz de mediu.
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1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:
a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte
activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile
de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor;
În Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, este introdusă noțiunea de Plan de mobilitate urbană. Acesta este definit ca
”instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea
teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi
transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor” și reprezintă o documentaţie
complementară strategiei de dezvoltare teritorială urbană şi a planului urbanistic general
(P.U.G.).
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Municipiului Caransebeș îndeplinește următoarele
obiective strategice:
 Accesibilitate – reprezintă obiectivul central pentru planificarea transportului,
întrucât transportul are rolul de a conecta locațiile activităților sociale și economice
și de a facilita schimbul între oameni și mărfuri;
 Eficienţa economică - maximizarea beneficiilor pe care utilizatorii le pot obține de
la utilizarea serviciului de transport după luarea în considerare a costurilor de
furnizare și de funcționare. De exemplu, un sistem eficient de transport public
facilitează mișcare rapidă în interiorul orașului, la un cost acceptabil pentru
populație, care, la rândul său, este esențială pentru funcționalitatea urbană și
prosperitate;
 Siguranţa şi securitatea sunt componente de bază în crearea mobilității urbane
durabile și reprezintă
domeniile principale de acțiune ale planului prin
îmbunătățirea infrastruturii de transport, astfel încât să ofere drumuri mai sigure
pentru utilizatorii vulnerabili ai drumurilor;
 Protejarea mediului – abordarea planului de mobilitate urmărește să protejeze și
să îmbunătățească mediul prin măsuri privind reducerea poluării aerului și a
zgomotului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;
 Calitatea mediului urban - numărul autovehiculelor este în continuă creștere, ceea
ce conduce la o deteriorare a calității vieții locuitorilor din mediul urban (zgomot, aer
poluat, accidente, stres etc.).
În scopul atingerii obiectivelor prezentate, PMUD-ul recomandă acțiuni ce se vor
materializa prin următoarele proiecte, având următoarea ierahizare în funcție de
importanța lor:
1 Asfaltare/reabilitare străzi care deservesc transportul public
2 Asfaltare/reabilitare străzi de importanță locală
3 Dezvoltare instituțională – înființare traseu nou de transport public
4 Achiziționarea de microbuze si autobuze electrice/ecologice
5 Amenajarea și modernizarea stațiilor de transport public în comun
6 Realizarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor
7 Plan logistic și/sau regulament referitor la circulația autovehiculelor de marfă
8 Dezvoltare terminal de transport public și stații de încărcare autobuze
9 Reabilitarea/modernizarea trotuarelor
10 Crearea/organizarea de parcări
11 Implementare sistem de informare a călătorilor
12 Reglementare interzicere parcări pe anumite axe
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Dezvoltarea sistemului de monitorizare a traficului
Reglementări privind reducerea vitezei de ciculație în zonele vulnerabile
Implementare sistem de tarifare
Amenajarea de treceri de pietoni “inteligente”
Reglementări privind semnalizarea intersecțiilor
Desfășurarea de campanii de conștientizare a utilizării transportului public
Derulare campanii de educație rutieră adresate tinerilor

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe
cele în care se integrează sau care derivă din ele;
 Dezvoltarea infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare reprezintă un obiectiv strategic
care va contribui la realizarea obiectivului general de îmbunătățire a calității vieții
populației prin valorificarea superioară a resurselor existente, propus prin Strategia
de dezvoltare durabilă a Municipiului Caransebeș 2015-2020.
c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai
ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;
 implementarea proiectelor și măsurilor identificate în Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă a Municipiului Caransebeș vor contribui la ameliorarea mobilităţii prin
efectele produse asupra climatului socio-economic, accesibilităţii spaţiale,
siguranţei rutiere şi factorilor de mediu. Proiectele propuse vizează intervenţii la
nivelul infrastrucurii, îmbunătăţiri ale sistemului de transport public, încurajarea
deplasărilor nemotorizate.
d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;nu este cazul
e)relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi
comunitare de mediu;
În Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, este introdusă noţiunea de Plan de mobilitate urbană. Acesta
este definit ca "instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate
dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de
mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor” și reprezintă o
documentaţie complementară strategiei de dezvoltare teritorială urbană şi a planului
urbanistic general (P.U.G.).
2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:
a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor; nu este cazul
b) natura cumulativă a efectelor; nu este cazul
c) natura transfrontieră a efectelor; nu este cazul
d)riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită
accidentelor);nu este cazul
e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial
afectate; nu este cazul
f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:
(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; nu este cazul
(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului;
(iii) folosirea terenului în mod intensiv; nu este cazul
g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe
plan naţional, comunitar sau internaţional;
- planul nu intră sub incidența art. 28 al OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările
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și completările ulterioare, aprobată prin Legea 49/2011;
Obligaţiile titularului:
 Respectarea legislației de mediu în vigoare;
 Pentru realizarea proiectelor propuse în plan se va notifica APM Caraș-Severin,
conform legislației de mediu în vigoare;
 Se vor respecta indicatorii de monitorizare stabiliți în plan;
 Titularul planului este obligat să depună anual rezultatele programului de
monitorizare, pentru anul anterior la APM Caraș-Severin;
 La realizarea proiectelor propuse prin plan se va avea în vedere creare de noi spații
verzi, menținerea spațiilor verzi și a arborilor existenți – respectarea Legii 24/2007
(republicată) privind reglementarea și administrareaspațiilor verzi din intravilanul
localităților;
 Titularul planului are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția
mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii,
precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza acesteia,
înainte de realizarea modificării;
 Titularul planului are obligația de a supune adoptarea planului, precum și orice
modificare a acestuia, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru
protecția mediului.
 Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității
competentă pentru protecția mediului și a publicului revine titularului planului.
 Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu:
 Anunțuri publicate în ziarul Jurnal de Caraș-Severin în data de 26.09.2019 și ziarul
on line Caraș online din data de 30.09.2019 privind depunerea notificării în vederea
obținerii avizului de mediu;
 Anunțul și draft-ul deciziei de încadrare a privind Planului de Mobilitate Urbană
Durabilă a orașului Moldova Nouă afișat pe pagina de internet a APM CarașSeverin;
 Anunț publicat în ziarul .....................din data de .................... privind decizia etapei
de încadrare;
 Având în vedere faptul că, în urma anunţului public de încadrare, publicat în data de
................... în ziarul ........................, nu au fost primite comentarii/observaţii din
partea publicului, decizia devine finală.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Petru Albert SEREȘ

Şef Serviciu,Avize,Acorduri,Autorizaţii
Marius VODIȚĂ
Întocmit,
Constantin Gabriela-Liliana/2ex., 24.10.2019 – 08:30
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