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 COMUNA
RĂCĂȘDIA reprezentată de primar Lechici Ilie Mirco, cu sediul în comuna
Răcășdia, sat Răcășdia, nr.123, judeţul Caraș-Severin, înregistrată la Agenţia pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 5627 din data de 05.06.2019 și a completărilor
ulterioare cu nr. 10001 din 09.10.2019 și ...............din 18.10.2019,
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 25.09.2019 că
proiectul:
“MODERNIZARE STRĂZI RURALE ÎN SATELE RĂCĂȘDIA ȘI VRĂNIUȚ, COMUNA
RĂCĂȘDIA, JUD. CARAȘ-SEVERIN”

propus a fi amplasat pe teritoriul administrative al comunei Răcășdia, parțial în
intravilanul localității Răcășdia și Vrăniuț, proprietatea comunei, domeniu public de
interes local și parțial de interes național și județean în zona de intersecție cu DN 57,
respective DJ 573 D (conform Certificat de Urbanism nr, 178/27.05.2019 emis de
către Consiliul Județean Caraș - Severin), județul 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:
Terenul ce urmează a fi ocupat în urma lucrărilor de modernizare este teren de utilitate
publică al comunei Răcășdia, fiind de fapt actualul amplasament din intravilanul
localității Răcășdia, respectiv intravilanul localității Vrăniuț.
Proiectul are ca scop modernizare unui număr de 33 străzi rurale, având
lungimea totală de 6.434,00 m, din care 25 străzi rurale în localitatea Răcășdia, cu
lungimea totală de 4.683,00 m și 8 străzi rurale în localitatea Vrăniuț cu lungimea
totală de 1.751,00 m.
Suprafața totală modernizată prin realizarea drumurilor vicinale cuprinse în cadrul
acestui proiect, este de aproximativ ~ 40.000 mp.
 Structura rutiera proiectata
o 6 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BA 16 rul 50/70 conform,
indicativului AND 605/2016;
o 15 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată, sort 0-63 mm, conform
SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;
o 20 cm strat de fundație inferior din balast conform SR EN 13242+A1:2008 și
STAS 6400-84;
o 15 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare conform
SR EN 13242+A1:2008 și STAS 12253-84.
Pe strada 10 din localitatea Răcășdia, ce se amenajează ca o alele pietonală, se
va realiza următoarea structură rutieră:
o 6 cm strat de uzură din pavele prefabricate din beton conform
SR EN 1338/2004 și SR 6978:1995 ;
o 3..5 cm strat suport din nisip conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;
o 20 cm strat de fundație din balast conform SR EN 13242+A1:2008 și
STAS 6400-84;
o geotextil cu rol de separare si filtrare și drenare, conform NP 075-2002;
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 Siguranța circulației
Pentru desfășurarea circulației în condiții normale de siguranță se vor realiza
următoarele tipuri de marcaje rutiere: marcaje longitudinale și marcaje transversal.
În ce privește semnalizarea verticală, aceasta s-a realizat prin prevederea de
indicatoare rutiere:
 indicatoare de prioritate pentru reglementarea priorității de trecere la intersecțiile
străzilor cu drumul județean DJ 573D și cu drumul național DN 57;
 Valoarea totală a investiței :

18.379.894,46 lei

 Perioada de implementare propusă:

16 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: –
c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a
biodiversității: In 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 :
Deșeu
Cod deșeu
Estimare
Cantitate (tone)
1
2

pământ în exces
17 05 04
amestecuri de beton, cărămizi, țigle şi materiale
17 01 07
ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

15 000
0

3

deșeuri de ambalaje plastic rezultate de la
ambalarea materialelor de construcții

15 01 02

0.1

4

deșeuri de ambalaje din hârtie şi carton

15 01 01

0.1

5

deșeuri menajere
20 03 01
0.5
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;
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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. 178/27.05.2019, emis pe o perioada de
24 luni de Consiliul Județean Caraș – Severin de Consiliul Județean Caraș – Severin ;
regimul juridic: terenul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Răcășdia și
Vrăniuț, proprietatea comunei, domeniu public de interes local și parțial de interes
național și județean în zona de intersecție cu DN 57, respectiv DJ 573D.
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
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
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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. Cea mai apropiată arie naturală protejată este
ROSPA0020 Cheile Nerei Beușnița și se regăsește la aproximativ 4,157 km față de
amplasamentul proiectului.
III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării
impactului asupra corpurilor de apă.
 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. 6545/01.07.2019.
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:
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 Organizarea de șantier va ocupa o suprafață de S= 1552 mp, terenul cu nr.
cadstral 32781, situat la ieșirea din localitatea Racașdia, înspre Moldova Noua, pe
partea dreaptă, în spatele Centrului de Informare Turistică.
 Organizarea de santier se va face strict pe suprafata terenului pus la dispozitie,
 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 ;
g) Pe perioda de exploatare a străzilor, curățenia și lucrările de întreținere curentă a
acestora intră în sarcina serviciului de salubritate și gospodărire comunală al
Primăriei.
h) 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;
 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;
i) Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia
lucrărilor.
j) 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
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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.
DIRECTOR EXECUTIV,
Petru Albert SEREȘ

Şef Serviciu Avize,
Acorduri, Autorizaţii
Marius VODIȚĂ

Întocmit,
Responsabil AAA
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Mirela IANOȘI
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