Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN
E STAT
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
nr. 305/17.10.2019
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de E-DISRIBUȚIE
BANAT S.A. cu sediul social în municipiul Timișoara, strada Pestalozzi, nr. 3-5, județ Timiș,
înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 6839 din data de 09.07.2019,
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 16.10.2019 că proiectul
Rezervare LEA 20 KV Gîrnic, racord Moldovița cu LEA 20 KV Repompare Ogașu Grecilor
propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul UAT Moldova Nouă, jud. Caraş-Severin,
identificat prin planurile de situație și încadrare, nu se supune evaluării impactului asupra
mediului.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra
mediului sunt următoarele:
A. Proiectul nu se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexele nr. 1 sau 2;
B. Criteriile de selecție, în conformitate cu anexa III a Directivei 2011/92/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice și private asupra mediului – consolidată, respectiv anexa nr. 3 Legii nr. 292/2018:
1. Caracteristicile proiectului
a) dimensiunea și concepția întregului proiect:
 proiectul prevede :
- montare 3 buc. stâlpi tip 12G24 conf. DS 3012 RO (2 stâlpi în Ogașul Grecilor la plecare) și
1 stâlp în satul Moldovița pe domeniul public;
- realizare LES MT pe poteca forestieră ce face legătura între Moldova Nouă și Moldovița
între ST noi proiectați: 136/2/2B al LEA 20 kV Repompare și ST 159/45/12A al LEA 20 kV
Gîrnic cu cablu subteran de mediue tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibilă pentru
montare subterană, izolat în polietilenă reticulată de grosime redusă cu ecran în tub de Al,
sub înveliș de PE, 3*1*185 mmp, pozat în tub de protecție pe o lungime de 4120 m traseu
cablu cu o canalizare cu lățime maximă de 0,5 m și adâncimea de 0,8 – 1 m pentru pozarea
cablului MT;
b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: pe amplasament și în vecinătatea
acestuia nu sunt implementate alte proiecte, cu posibile efecte cumulative.
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c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a tereurilor, a apei și a biodiversității:
 solul: prin proiect nu se va acoperi solul cu materiale impermeabile, suprafața afectată prin
săpătură, de circa 2060 m2 își va relua funcțiile de protecția mediului inițiale;
 terenul: nu este modificată folosința actuală, cu impact nesemnificativ;
 apa: nu este utilizată;
 biodiversitatea: nu este cazul.
d) producţia de deşeuri:
 deșeurile rezultate din realizarea LES se vor precolecta selectiv și transporta zilnic la cel mai
apropiat punct de precolectare deșeuri municipale;
 pământul excedentar din săpătură se va rambleia deasupra canalului LES.
e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
 în perioada de execuţie: cantități nesemnificative;
 în timpul exploatării: nu sunt emisii;
f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre, relevante pentru proiect, inclusiv cele
cauzate de schimbările climatice:
 realizarea proiectului și activitatea de distribuție energie electrică nu intră sub incidența
Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind
controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare
și ulterior de abrobare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, nu este în zonă de risc la
inundații conform Planului de Management al Riscului la Inundații – Administrația Bazinală
de Apă Banat;
g) riscurile pentru sănătatea umană: nu sunt riscuri de poluare atmosferică, nu există risc
de contaminare a apei de suprafață/subterane.
2. Amplasarea proiectului
a) utilizarea actuală și aprobată a terenului:
▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 77/06.08.2019, teren intravilan și extravilan, categoria de
folosință pădure și intravilan.
b) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a
acestora: amplasamentul/realizarea/funcționarea proiectului nu implică resursele naturale din zonă;
c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
i) zonele umede: traseul LES nu traversează cursuri de apă;
ii) zonele costiere și mediul marin: nu e cazul;
iii) zonele montane şi forestiere: amplasamentul este situat în fond forestier național
administrat de Ocolul Silvic Moldova Nouă;
iv) rezervaţii şi parcuri naturale: proiectul propus se află amplasat la cca 0,3 km de
rezervaţia naturală Valea Mare (2.298.);
v) situri Natura 2000 clasificate în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și Directiva
2009/147/CE: efecte nesemnificative asupra rețelei ecologice europene Natura 2000 în România,
ROSCI0206/ROSPA0080;
vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a
mediului prevăzute în dreptul Uniunii Europene și relevante pentru proiect: în zona de amplasare
a proiectului nu au fost semnalate depășiri ale valorilor limită de emisie referitor la elementele de
mediu și reglementările în vigoare;
vii) zonele cu densitate mare a populației: amplasamentul proiectului este situat în zone cu
densitate mică de populație;
viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural şi arheologic: nu
afectează nici un sit argeologic clasat în LMI sau RAN.
3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial
a) importanța și extinderea spațială a impactului: aria geografică şi numărul persoanelor
afectate: impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;
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b) natura impactului: impact redus la emisii temporare de particule materiale și zgomot în
perioada de execuție;
c) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul, datorită poziției ampasamentului la 6 km
de frontiera de stat a României și a naturii proiectului/activității care nu intră sub incidența Legii nr.
22/2001;
d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact redus, de mică complexitate, în timpul
execuţiei construcţiei;
e) probabilitatea impactului: nesemnificativă, atât în perioada construirii cât şi în perioada
funcţionării;
f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea 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: realizarea proiectului prin executarea de
săpături manuale, conform normelor tehnice și a măsurilor din prezenta decizie.











II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit deciziei neefectuării evaluării adecvate sunt
următoarele:
Proiectul propus 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 acestuia fiind situat în interiorul reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România, în ROSCI0206 și ROSPA0080.
Justificarea necesității implementării proiectului rezidă în creșterea siguranței în alimentarea cu
energie electrică a consumatorilor aglomerării urbane Moldova Nouă.
Investiția respectă prevederile legale ale art. 22 din OUG 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.
Investiția respectă prevederile Planului de management și regulamentul Parcului Natural Porțile
de Fier aprobat prin HG nr. 1048/2013 cu modificările și completările ulterioare.
Urmare a parcurgerii etapei de încadrare a proiectului în cadrul procedurii de evaluare adecvată
au rezultat următoarele:
– Proiectul/activitatea se va desfăşura în siturile Natura 2000 ROSCI0206 și ROSPA0080;
– Habitatele şi speciile prioritare pentru care cele 2 situri au fost desemnate nu au fost
identificate în zona de amplasare a proiectului;
– Lucrările vizează zona antropizată (poteca forestieră) – şi au un impact potențial
nesemnificativ asupra habitatelor de interes comunitar și a speciilor de faună și floră listate
în formularele standard Natura 2000;
Proiectul are un impact potențial nesemnificativ, asupra sitului de importanţă comunitară și a
ariilor de protecție specială avifaunistică deoarece prin măsurile propuse în proiect pentru
realizarea şi funcţionarea obiectivului:
– nu se reduce suprafaţa habitatelor şi numărul speciilor de interes comunitar;
– nu se reduc suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și
reproducere ale speciilor de interes comunitar;
– nu se va crea o fragmentare suplimentară a habitatelor de interes comunitar, respectiv a
habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes
comunitar;
– nu se vor produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care
defíneşte structura şi/sau funcţia sitului de interes comunitar şi ariei de protecţie specială
avifaunistică.
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III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit decizia de neefectuare a evaluării impactului
asupra corpurilor de apă:
 proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996
cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile de realizare a proiectului:
 Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru
Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei
decizii.
 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.
 Executarea lucrărilor fără a produce disconfort în zona adiacente prin generare de zgomot,
vibraţii, praf, peste valorile limită legale.
 Organizarea de şantier se va amplasa numai în limitele amplasamentului, fără ocuparea altor
terenuri şi va include amenajările specifice pentru protecţia mediului referitoare la
depozitarea şi manipularea materialelor și echipamentelor, la parcarea utilajelor şi la
reţinerea apelor uzate tehnologice şi menajere.
 Materialele necesare execuţiei lucrărilor vor fi aduse de la depozitele producătorilor,
etapizat, în funcţie de graficul de lucrări
 Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și
completările ulterioare.
 Se interzice evacuarea de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor.
 Reconstrucţia ecologică prin umplerea golurilor rămase după dezafectarea parţială a
fundaţiilor existente, nivelarea terenului şi acoperirea cu iarbă a zonelor libere de construcţii
pentru evitarea degradării solului.
 Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 La finalizarea investiției titularul va solicita în scris autorității competente pentru protecția
mediului întocmirea procesului verbal de verificare a respectării condițiilor din prezenta
decizie.
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
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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 mediului și ale Legii nr.
554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în
cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în
vigoare.
Prezenta decizie conține 5 (cinci) pagini și a fost emisă în trei exemplare.
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