Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN
PROIECT
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 272 din 07.10.2019

Ca urmare a solicitării depuse de MUNICIPIUL REȘIȚA prin primar Popa
Ioan, cu sediul în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, judeţul CarașSeverin, pentru proiectul „Racordarea localității Moniom la rețeaua de apă a
Municipiului Reșița”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul localității
Moniom, aparținătoare Municipiului Reșița, judeţul Caraş-Severin înregistrată la
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 6903 din data de 10.07.2019,
în baza Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private
asupra mediului si a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea 49/2011 cu modificările și completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin decide, ca urmare a consultărilor
desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.08.2019, că
proiectul „Racordarea localității Moniom la rețeaua de apă a Municipiului Reșița”,
propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul localității Moniom, aparținătoare
Municipiului Reșița, judeţul Caraş-Severin
 nu se supune evaluării impactului asupra mediului
 nu se supune evaluării adecvate
 nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă
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 Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct.
pct.10. Proiecte de infrastructură: litera j) – instalații de apeducte de lungime mare;
b) Justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului:
1. Caracteristicile proiectului
a) dimensiunea și concepția întregului proiect:
Se propune realizarea unei conducte de apa pentru alimentarea cu apa a localitatii
Moniom prin extinderea retelei de distributie de apa a municipiului Resita.
Conducta de distributie apa se va monta paralel cu drumul national DN58B si paralel cu
conducta de refulare ape uzate menajere de la localitatea Moniom pana la Statia de
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Epurare Resita, intre drumul national DN58B si conducta de refulare; lungimea totala a
conductei de apa este de 2.247 m, pozată subteran; pe conducta de apa se vor monta 8
camine de vane pentru golire, aerisire, separare; se vor monta 2 hidranti de incendiu
subterani Dn80mm prevazuti cu capac de protectie din fonta.
Prezentul proiect tratează doar alimentarea cu apă a localității Moniom; problema
canalizării și epurării apelor uzate face obiectul altui proiect; nu v-a fi aprobat racordul
individual la reteaua de alimentare cu apă în sistem centralizat a gospodăriilor până la
realizarea extinderii rețelei de canalizare a municipiului Reșița în localitatea Moniom,
alimentarea cu apă se face doar prin cismele stradale.
Debitele de apă propuse pentru extindere:
Qzi max=84,44m3/zi (0,97 l/s)
Qzi med=64,22m3/zi (0,74 l/s)
Qh max=12,57m3/zi (3,49 l/s)
Pe traseul extinderii rețelei de apă, conducta de apă propusă va subtraversa prin foraj
orizontal dirijat:
- râul Bârzava și linia ferată Voiteni-Reșița, L=94 m
- un canal de apă pluviale existent sub drumul DN58, L=28m
- strada Grădiște, L=11 m
Toate lucrarile propuse sunt amplasate pe domeniul public.
 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:
În prezent, in localitatea Moniom există in curs de execuție un sistem centralizat de apă
potabilă. Sistemul de alimentare cu apa propus in proiectul initial cuprinde urmatoarele
obiective:
1. Foraj de mare adancime Moniom
2. Conducta de aductiune Moniom
3. Gospodarie de apa Moniom
4. Retea de distributie si bransamente apa Moniom
Forajul executat poate furniza un debit de apa de 0,52l/s, mult prea mic pentru
alimentarea cu apa a intregii localitati Moniom.
Deoarece posibilitatea de alimentare cu apa din sursa locala este limitata si este incerta
calitatea apei brute captate, a fost propus acet proiect prin realizarea unei conducte de
apa pentru alimentarea cu apa a localitatii Moniom, de la sistemul de alimentare cu apa a
municipiului Resita.
c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a
biodiversității: nu e cazul
d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:
▪ la faza de construire:
 material excedentar din săpături şi deşeuri rezultate depozitate şi
gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;;
e) poluarea și alte efecte negative:
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▪ 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: nu este cazul;
f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în
cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:
nu e cazul;
g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau
a poluării atmosferice:
2. Amplasarea proiectelor
a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:
▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 232/11.06.2019, eliberat de primăria
minicipiului Reșița, terenul pe care se va implementa proiectul se va amplasa în
intravilanul și parțial în extravilanul localității Moniom, aparținătoare Municipiului
Reșița, judeţul Caraş-Severin, domeniu public de interes local;
▪ folosința actuală:drum, cîi ferate, pășune, izlaz
b). bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale
resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din
subteranul acesteia: nu e cazul
c). capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială
următoarelor zone:
i) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul
ii) zone costiere și mediul marin: nu e cazul
iii) zonele montane și forestiere: nu e cazul
iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu e
cazul
v) 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: nu e cazul
vi) 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;
7. zonele cu o densitate mare a populației:nu este cazul
vii) zonele cu o densitate mare a populației: nu e cazul
viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau
arheologic: nu e cazul
3.Tipurile și caracteristicile impactului potențial
a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică
și dimensiunea populației care poate fi afectată: impact local, nesemnificativ, fără
afectarea populaţiei;
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b) natura impactului: impact redus la emisii temporarede particule materiale și
zgomot în perioada de execuție;
c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul, datorită poziției
amplasamentului la cca. 30 km de frontiera de stat a României și a naturii
proiectului/activității care nu intră sub incidența Legii nr. 22/2001 privind
ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context
transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991;
d) intensitatea și complexitatea impactului: impact nesemnificativ în cursul
execuției proiectului
e) probabilitatea impactului: nesemnificativă, atât în perioada construirii cât şi în
perioada funcţionării;
f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: în
timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu
terminarea lucrărilor;
g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau
aprobate:impact cumulativ nesemnificativ
h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:prin aplicarea măsurilor pentru
reducerea emisiilor de particule materiale și a zgomotului, conform normelor
tehnice și a măsurilor din prezenta decizie
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, cu modificările şi completările
ulterioare; cea mai apropiată arie naturală protejată se află la cca. 20 de km de
Parcul Național Semenic Cheile Carașului; ROSCI0226 Semenic Cheile
Carașului; ROSPA 0086 Munții Semenic Cheile Carașului
III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării
impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:
 proiectul se încadrează în Legea 107/1996, legea apelor,la art.48 subpunct b)
lucrări de folosire a apelor, cu construcţiile şi instalaţiile aferente: alimentări cu
apa potabilă, industriala şi pentru irigaţii, amenajări piscicole, centrale
hidroelectrice, folosinţe hidromecanice, amenajări pentru navigaţie, plutărit şi
flotaj, poduri plutitoare, amenajări balneare, turistice sau pentru agrement, alte
lucrări de acest fel;prin adresa înregistrată la APM CS la nr. 7542/29.07.2019,
Administrația Bazinală de Apă Banat și-a exprimat punctual de vedere asupra
proiectului solicitând obținerea avizului de gospodărire a apelor, fără a finecesar
studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.
Condiţiile de realizare a proiectului:
1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la
baza emiterii prezentei decizii;
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2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr.
232/11.06.2019, eliberat de primăria municipiului Reșița;
3. 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.
4. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone
protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
5. 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.
6. 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.
7. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu
modificările și completările ulterioare;
8. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor
şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
9. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
10. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de
mediu.
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.
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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.
Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă
prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la
acea autoritate.
Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită
și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediulu 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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