Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
PROIECT
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu depuse de DIRECTIA DE
DRUMURI JUDEȚENE CARAȘ -SEVERIN reprezentată de Gabriel Francisc
Stika, cu sediul în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 7, judeţul CarașSeverin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 4561 din
data de 13.05.2019 și a completărilor ulterioare cu nr. 12756 din 12.12.2019,
în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi
completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor
desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.01.2020 că
proiectul:

„MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 585, VALEA PAI-DULEU-LIMITĂ
JUD. TIMIȘ KM 28+200-36+200 L=8,0 KM”
propus a fi amplasat în extravilanul și intravilanul localităților Duleu și Valea Pai,
teritoriul administrativ al comunelor Fârliug și Ramna, proprietar Județul Caraș –
Severin, domeniu public, intabulat cu drept de administrare în favoarea Consiliului
Județean Caraș - Severin,
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
- nu se supune evaluării adecvate ,
- nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.
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Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului
asupra mediului sunt următoarele:
a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, punctul 13, litera a)
Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale
proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau
în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3:
1. Caracteristicile proiectului
a) dimensiunea și concepția întregului proiect:
Obiectivul general este incurajarea dezvoltarii locale în zonele rurale,
îmbunatațirea condițiilor de trai pentru populația rurala și la stoparea
fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor ruralurban.
Proiectul se va realiza în intravilan şi extravilanul comunei Ramna și
comunei Fârliug.
Lucrările prevăzute în prezenta documentație vor fi amplasate în judeţul
Caraş- Severin, pe traseul drumului județean DJ585 pe o lungime totală de 10939
m împartit pe 2 tronsoane astfel:
Nr. crt
1
2

Denumire drum
DJ585 tronson 1
DJ585 tronson 2

km
24+640-32+995
33+616-36+200

Lungime
8355
2584

o Lungime pe sate:
Sat Valea Pai, comuna Ramna L 5510m
Sat Duleu, Comuna Fârliug L 5429 m
o Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investitii.
DJ585,
DJ585,
DJ585,
DJ585,
DJ585,

 Profilul transversal tip 1
km 26+000 - 27+360,
km 28+720 - 29+400,
km 30+420 - 32+140,
km 34+200- 34+980,
km 35+420 - 36+200,

L=1360 m
L=680 m
L=1720 m
L=780m
L=780 m
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DJ585,
DJ585,
DJ585,
DJ585,
DJ585,
DJ585,

 Profilul transversal tip 2
km 24+640 - 26+000,
km 27+360 - 28+720,
km 29+400 - 30+420,
km 32+140 -32+220,
km 33+616 - 34+200,
km 34+980 -35+420,

L=1360 m
L=1360 m
L=1020 m
L=80 m
L=584 m
L=440 m

DJ585,

 Profilul transversal tip 3
km 32+220 - 32+995,

L=775m

 ZIDURI DE SPRIJIN DIN BETON ARMATAre dimensiuni mult mai reduse decât zidul de greutate. Se folosește pentru susținerea
umpluturilor mici, până la 6 m, când terenul de fundare este de calitate bună la suprafață.
Sunt alcătuite dintr-un perete vertical cu grosime la coronament de 20 .. 40 cm încastrat
într-o talpă.
 Amenajarea podetelor:
Au fost proiectate un numar de 42 de podețe cu diametrul Ø 500 și lungimea de
7,2 m; 5 podețe cu diametrul de Ø 600 și lungimea de 9,2m.
 Intersectiile cu drumurile laterale:
Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 10.00 m.
o Execuţia necesită urmatoarele operaţiuni:
- săpătură
- nivelarea terenului
- nivelarea și compactarea straturilor
Înainte de începerea lucrărilor se execută următoarele lucrări pregătitoare în
limita zonei de lucru:
curăţirea terenului de frunze, crengi uscate, iarbă şi buruieni;
 Valoarea totală a investiței :

16.797.948 lei (TVA inclus)

 Perioada de implementare propusă:

12 luni

 Utilităţi:
- apă: nu e cazul.
- ape uzate menajere: nu e cazul.
- energie electrică: nu e cazul.
b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: –
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c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a
biodiversității: În etapa de construire, resursele naturale folosite se vor reduce la:
agregate de carieră și agregate de balastieră
d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:
În etapa de construcție vor rezulta deșeuri de materiale de construcție :
- pământ și pietre din excavări 170504 (10 t);
- în cazul execuției santurilor, iar materialul rezultat va fi folosit la nivelarea suprafeței
drumului proiectat
- deșeuri de lemn din cofraje 170201 (100 kg)
- deșeuri de benzi de delimitare și avertizare a amplasamentelor de lucru 170203 (10 kg);
- deșeuri de carton de la materiile prime și materialele utilizate 150101 (20 kg);
- deșeuri de plastic (folie, bandă, etc) de la materiile prime și materialele utilizate
150102 (50 kg);
- europaleți și alte ambalaje de lemn de la materiile prime și materialele utilizate 150103
(100 kg);
- deșeuri menajere 200301 (150 kg);
Deșeurile vor fi colectate separat în funcție de tipul lor, la locul de producere.
Depozitarea temporară a deșeurilor se va face în loc special amenajat/container
special.
Eliminarea deșeurilor intră în obligația executantului și se va face prin societăți
autorizate pentru aceste tipuri de deșeuri, iar transportul la locul de eliminare se va face
cu mijloace de transport specializate și autorizate și se vor întocmi documentele necesare
transportului deșeurilor.
e) poluarea și alte efecte negative: sunt emisii pe perioadă determinată, numai în
perioada desfășurării lucrărilor de refacere și modernizare;
f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru propiet, inclusiv
cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor stiințifice: este redus, daca
se folosesc echipamente de protecție și utilaje performante.
g) riscurile pentru sănătatea umană :2. Amplasarea proiectului
Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte
trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:
2.1. utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:
- conform Certificatului de Urbanism inițial nr. 113/16.04.2019, emis pe o perioada de
24 luni de Consiliul Județean Caraș – Severin ;
2.2. bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale
resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din
subteranul acesteia: 2.3. capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială
următoarelor zone:
a) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul
b) zone costiere și mediul marin: nu e cazul
c) zonele montane şi forestiere: nu e cazul
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d) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu e cazul
e) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000
desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de
legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a
III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din
domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție
sanitară și hidrogeologică.:.f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a
mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante
pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu e cazul,
g) zonele cu o densitate mare a populației: emisii fugitive de pulberi în suspensie
rezultate în timpul lucrărilor.
h) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:
nu se suprapune și nu afectează situri arheologice
3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial
Se iau în considerare efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra
mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere
impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, și
ținând seama de:
a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și
dimensiunea populației care poate fi afectată: b) natura impactului: c) natura transfrontalieră a impactului:
d) intensitatea și complexitatea impactului:e) probabilitatea impactului:f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: redusă,
doar pe perioada executării lucrărilor.
g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:
h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:
II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării
adecvate sunt următoarele:
▪ proiectul propus nu 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, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu
modificările şi completările ulterioare. Amplasamentul drumului DJ 585 se regăsește
lângă aria naturală protejată de interes național– Situl fosilifer de la Valea Pai, aflat în
administrarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate.
III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării
impactului asupra corpurilor de apă.
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 proiectul propus nu sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor
nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare , conform punctului de
vedere emis de către Administrația Națională „Apele Române” – ABAB
înregistrat la APMCS cu nr. 12756/12.12.2019.
Condiţiile de realizare a proiectului:
a) Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia
pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii
prezentei decizii.
b) Executarea lucrărilor cu 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, a
prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate
avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
c) Respectarea
prevederilor
Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi
completările ulterioare.
d) Respectarea prevederilor Ordinului nr.873/2012 cu modificările şi completările
ulterioare.
e) Protecția așezărilor umane: executarea lucrărilor fără a produce disconfort în
zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc.
f) Organizarea de șantier:
 Organizarea de șantier – va fi localizată la intrare în Valeapai dinspre Ramna, bloc
fizic 1017, teren intravilan aflat pe domeniul public al UAT Ramna, unde se vor
amplasa un container sanitar si unul de birouri, necesare personalului.
 Organizarea de santier se va face strict pe suprafata terenului pus la dispozitie,
g) După finalizarea lucrărilor, organizarea de șantier se va dezafecta prin demontarea
împrejmuirii, demontarea și transportul containerelor, curățirea locului de orice fel
de deșeuri, refacerea zonelor verzi afectate prin lucrări specifice de scarificare și
însămânțare. Toate aceste lucrări intră în sarcina Constructorului/Antreprenorului ;
h) Pe perioda de derulare a proiectului, curățenia și lucrările de întreținere curentă
intră în sarcina serviciului de salubritate și gospodărire comunală al Primăriei.
i) Respectarea prevederilor legale in vigoare conform HG 856/2002 si Legea
211/2011, privind colectarea, reciclarea si reintroducerea in circuitul productiv al
deseurilor refolosibile de orice fel.
 deşeurile rezultate din executarea lucrărilor se colectează selectiv, se depozitează
temporar pe platforme prevăzute în cadrul organizării de șantier şi se predau
firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 pentru minimizarea suprafețelor ocupate de deșeuri și pentru limitarea antrenării
particulelor solide, deșeurile se vor evacua ritmic;
 respectarea limitelor privind depozitarea temporară a deșeurilor înainte de
valorificare și, respectiv, înainte de eliminare, conform H.G. nr.349/2005 privind
depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
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 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;
j) Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia
lucrărilor.
k) Refacerea ecologică a zonelor afectate.
Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în
situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii,
sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului
are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.
Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un
drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios
administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial,
actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul
participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație
neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,
considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.
Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării
publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu
ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu,
respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării
aprobării de dezvoltare.
Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele
prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice
emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare
revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în
termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale
Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
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