Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN
PROIECT
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 316 din 25.10.2019
Ca urmare a solicitării depuse de MUNICIPIUL REȘIȚA prin primar Popa Ioan,
cu sediul în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, judeţul Caraș-Severin,
pentru proiectul „Bretea de legătură în Microraionul 1cu extinderea acceselor spre Bdul Muncii, amenajarea parcărilor, spațiilor verzi și Legătura rutieră între DN 58 și
Valea Țerovei (zona industrial) – Municipiul Reșița”, propus a fi amplasat în intravilanul
și extravilanul Municipiului Reșița, Micro I, zona între DN 58 și Valea Țerovei (Zona
Industrială), judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului CaraşSeverin cu nr. 6631 din data de 03.07.2019, 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 și a completărilor depuse ulterior, 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. 13. 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 a Legii 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului:
1. Caracteristicile proiectului
a) dimensiunea și concepția întregului proiect:
Proiectul prezentat se împarte în două loturi:
Lot 1: Bretea de legatura in Microraionul 1, cu extinderea acceselor spre b-dul Muncii si
amenajarea parcarilor si spatiilor verzi;
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Lot 2: legatura rutiera intre DN58 si Valea Terovei (zona industriala)
Lot1: se referă la spațiului urban din Microraionul 1 Reșița, și are ca obiectiv realizarea
unui drum de legatură în interiorul cartierului, care să unească străzile existente într-o rețea
unitară.
Lucrări propuse:
 reconfigurarea rețelei stradale (lungimea totală: 2332 m- 13 tronsoane)
 amenajarea a 13 platforme de parcare (pe amplasamentele actualelor garaje din
cartier care se vor demola) - după realizarea investiției țn zona vor fi 770 locuri
publice de parcare;
 inființarea unui sistem nou de canalizare pluviala, iluminatul stradal se va adapta la
noua configuratie a strazilor si se vor monta doar corpuri economice de iluminat, cu
LED, iar zonele verzi adiacente culoarului de interventie se vor reface.
Structuri rutiere: Se disting trei zone diferite din punct de vedere al structurii rutiere si al
materialelor folosite.
Zona

Finisaj

Structura

Partea carosabilă

asfalt

Parcări

Pavaj eco-green 20x20
cm, gri+fâșii de altă
culoare
pentru
delimitarea locurilor de
parcare
Pavaj 30x30 cm, gri
Pavaj prefabricat din beton, patrat 30x30 cm, 6
cm grosime, culoare gri, pe un strat de poza din
nisip de 3...40m
Strat de fundatie din piatra sparta 0/63 - 15 cm
Strat inferior de fundatie din zgura - 20 cm

Trprtuare și alei

Strat de uzura BA16 - 4 cm
Strat de legatura BAD 22,4 - 6. cm
Strat de fundatie din piatra sparta 0/63 - 20 cm
Strat inferior de fundatie din zgura - 30 cm
Pavaj prefabricat din beton tip eco-green, patrat
20x20 cm
Strat de fundatie din piatra sparta 0/63 - 20 cm
Strat inferior de fundatie din zgura - 30 cm

Suprafața totală a terenului este de 175.315 mp ; zona de intervenție a proiectului acoperă o
suprafață de 67.769 mp, care se împarte astfel:
Zonă
Carosabil
Parcări
Trotuare/alei/accese blocuri
Zonă verde

Material

Suprafață (mp)
asfalt
18.160
Pavaj înierbat
9.025
Pavaj+borduri
15.205
Total suprafețe trafic: 42.390
Gazon
21.190
Plante perene
4.189
Total zonă verde: 25.379
SUPRAFAȚA TOTALĂ: 67769

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN
Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111
E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255223053; Fax: 0255226729
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
Pag 2 din 8

O parte din vegetația existentă, datorită modificărilor/extinderilor de infrastructură, lucrările
vor afecta o parte din vegetația existentă fiind necesară extragerea a 71 de arbori; pentru
compensarea acestor tăieri de arbori, în zonă se vor planta:
– arbori rășinoși și foioși: 782 buc.
– arbuști și plan te perene: 13.819 buc.
– suprafață verde însămânțată, tip pajiște: 21.190 mp
Suprafața totală amenajată prin proiect: 25.379 mp de zonă verde
Lot 2 - Legatura rutiera DN58 - Valea Terovei
Scopul proiectului este de a prelua circulatia autovehiculelor dinspre Parcul
Industrial din Valea Terovei si in viitor a traficului dinspre centura existenta care va atrage
autovehiculele care vin dinspre zonele turistice Secu, Cuptoare, Valiug spre drumul national
DN 58 . Ca urmare a modernizarii legaturii rutiere se va evita circulatia pe str.Valea
Țerovei, str.Caminelor si Calea Caransebesului cu inlaturarea neajunsurilor provocate de
acest trafic administratiei locale in prezent. Totodata zona agricola strabatuta de acest drum
(in prezent agricol) va fi pusa in valoare.
Din strada Valea Țerovei se desprinde un drum agricol neamenajat, care face legătura
între aceasta și DN 58 km 33 + 438 stg. (zona stației de transformare 400 KV)
Prin acest drum se face legatura cu zona industriala “Parc industrial” și cu drumul de
centură dinspre zona Minda.Pentru devierea traficului de pe sectorul de drum national
D.N.58 (km 33 + 438 si km 38 + 531) in lungime de 5,093 km si preluarea lui de drumul de
legatura existent (agricol) este necesara modernizarea lui si aducerea la parametrii de
circulatie; prin crearea unei căi rutiere modernizate va fi dirijat traficul greu dinspre zona
industriala Valea Țerovei spre DN 58 (spre Caransebes).
Caracteristicile principale ale drumului propus spre amenajare:
– drum categoria IV
– lungime L=4,735m
– latime carosabil |= 7,00 m
– latime platforma B=8,50m
– acostamente consolidate 2x0,75m
– suprafata ocupata de lucrarile propuse S = 79.000 mp
– podete la accese laterale Dn 400 12 buc - evaluate la faza D.A.L.I..
– podete la subtraversare drum Dn800 17 buc — evaluate la faza D.A.L.I.
– ganturi inierbate si santuri pereate 4.390 m
Structura rutiera — sector asfaltat :
– geotextil anticontaminant
– 35 cm fundatie balast
– 30 cm piatra sparta cu impanare
– 10 cm mixtura bituminoasa ABPC 31,5 (anrobat bituminos)
– 5 cm BADPC 22,4 (beton asfaltic descris ca strat de legatura)
– 4cm MAS 16 (beton asfaltic de uzura)
Lucrari de sprijinire :
– ziduri de sprijin de greutate 361 m
– fundatii armate de parapete 797 m
Lucrari pentru siguranta circulatiei :
– parapete deformabile de tip greu si semigreu 2.099 m
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– indicatoare rutiere 190 buc
– marcaje rutiere: - 1,39 kmgiratoriu
- 13,24 km drum
Suprafata totala ocupata de lucrari: 79.000 mp
– carosabil asfaltat 40.810 mp
– acostamente 7.100 mp
– santuri 4.400 mp
– accese laterale 2.300 mp
– pavaj giratie 566 mp
– taluzuri 23.824 mp
 Utilităţi:
- apă: apă potabilă -recipiente
- ape uzate menajere: toalete ecologice e cazul.
- energie electrică: racordare provizorie la cel mai apropiat punct de transformare
 Organizarea de șantier:
Lot 1:
Organizarea de santier se va amplasa la marginea cartierului, pentru a limita traficul de
santier in cartier, se propune rezervarea unei suprafete din parcarea existenta in spatele
blocurilor Muncii 1 si Muncii 2. Organizarea de santier se va delimita de restul
parcarii prin gard metalic din plasa sudata, cu inaltimea de 2 m. Stalpii gardului se vor
fixa provizoriu in structura rutiera a parcarii, panourile de plasa metalica vor fi
acoperite cu plasa de protectie monofilament, perimetrul ingradit va acoperi o
suprafata de 480 mp avand laturile de 40 x 12 m.
În incinta organizarii se vor amplasa urmatoarele constructii provizorii:un container
monobloc 2,5 x 7,0 m ca birou al santierului;un container monobloc 2,5 x 7,0 m ca
vestiar;cabina paznicului (la intrare in incinta);1 toaleta ecologica; un container pentru
deseuri menajere; trei containere de gunoi, cu colectare selectiva (albastru, galben,
verde); un pichet PSI echipat.
Lot 2:
Organizarea de santier se va amplasa adiacent actualului drum agricol, pe un teren
aflat in proprietatea Priméariei Resita, in suprafataé de 750 mp (10 m x 75 m).
in incinta organizarii se vor amplasa urmatoarele constructii provizorii:un container
monobloc 2,5 x 7,0 m ca birou al santierului;un container monobloc 2,5 x 7,0 mca
vestiar; cabina paznicului (la intrare in incinta); 2 toalete ecologice — una in incinta
organizarii si una mobila ; un container pentru deseuri menajere; trei containere de
gunoi, cu colectare selectiva (albastru, galben, verde); un pichet PSI echipat.
b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu e cazul
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 demolare și construire:

Lot 1:
– cantitati de deseuri: - mixtura asfaltica veche: 1873 mc
– beton : 1368 mc
– amestec de agregate cu pamant: 18.550 mc
 material excedentar rezultat din săpături şi deşeuri
gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;

rezultate

depozitate
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şi

Lot 2:
Lucrarile de interventie nu implica demolari. Traseul proiectat se suprapune partial cu
drumul agricol existent ; cota liniei rosii se ridica in medie cu 84 cm pentru a se realiza
structura rutiera.
Lucrările necesită un volum total de sapaturi de 45.965 mc din care:
– 9.741 mc sapaturi in teren vegetal
– 9.691 mc umpluturi.
Excesul de sapatura de 36.274 mc se transporta in depozit asigurat de beneficiar
e) poluarea și alte efecte negative:
▪ 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. 248/26.06.2019, eliberat de primăria minicipiului
Reșița, terenul pe care se va implementa proiectul se află în intravilanul și în extravilanul
Municipiului Reșița, judeţul Caraş-Severin;
▪ folosința actuală:drustrăzi, teren de construcții, trotuare, zone verzi, căi de acces, curți
construcții, teren cu garaj, drum, teren împrejmuit, fânerață, arabil, livadă, ape stătătoare
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
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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;
b) natura impactului: impact redus la emisii 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:
 în conformitate cu adresa Administrației Bazinale de Apă Banat nr.
11999/10.09.2019, pentru lucrările descrise în proiect, atât Lot 1 cât și Lot 2, având
în vedere că nu se prevăd evacuări directe în cursurile de apă de suprafață, nu sunt
prevăzute traversări peste cursuri de apă cadastrate, iar amplasamentul lucrărilor se
desfășoară în afara zonelor de protecție a cursurilor de apă aflate în administrarea
A.B.A.Banat nu este necesar să se obțină aviz de gospodărire a apelor
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;
2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr.
248/26.06.2019, eliberat de primăria municipiului Reșița;
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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. Respectarea prevederilor art.18 din Legea nr. 24/2007 (republicată) privind
reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților în care
este permisă schimbarea destinației spațiilor verzi numai în vederea realizării unor
lucrări de utilitate publică, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 33/1994 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, altele decât cele privind
construcţiile locuinţelor sociale, obiectivelor sociale de învăţământ, sănătate,
protecţie şi asistenţă socială, organizaţiilor neguvernamentale, precum şi
administraţiei publice şi autorităţilor judecătoreşti;
5. Respectarea Autorizației nr. 62/15.10.2019 emisă de Direcția pentru Agricultură și
Dezvoltare Rurală Caraș-Severin privind tăierea nucilor;
6. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate
adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
7. 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.
8. 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.
9. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu
modificările și completările ulterioare;
10. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor
şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
11. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
12. 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.
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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.
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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