Ministerul Mediului

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

draft
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
nr. 335/07.11.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de VALUȘESCU Pavel cu
domiciliul în municipiul Caransebeș, strada Simion Bărnuțiu, nr. 15, județ Caraș-Severin,
înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 9180 din data de
18.09.2019, 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 06.11.2019 că proiectul
Casă de vacanță P+M propus a fi amplasat în intravilanul ”Muntele Mic”, identificat prin extras
de Carte Funciară nr. 33898 Turnu Ruieni, 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 (nu se regăsește în anexele nr.1 și nr. 2 la
Lege);
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 propune realizarea unei construcții P+M, suprafață construită =117 mp, suprafața
terenului =200 mp, POT=58,5%, CUT=1,08.
b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: în vecinătatea acestuia sunt
implementate alte proiecte cu impact nesemnificativ, cu posibile efecte cumulative.
c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a tereurilor, a apei și a biodiversității:
 solul: prin proiect se va acoperi solul cu materiale impermeabile pe suprafața de 117 mp;
 terenul: ocuparea terenului nu are un impact semnificativ asupra bilanțului terenurilor;
 apa: este utilizată apă din rețeaua de distribuție a zonei rezidențiale Muntele Mic;
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 biodiversitatea: nu este utilizată.
d) producţia de deşeuri:
 deșeurile rezultate din realizarea investiției se vor precolecta selectiv și transporta la cel
mai apropiat punct de precolectare deșeuri municipale;
 pământul excedentar din săpătură se va utiliza la sistematizarea pe verticală a terenului.
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 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;
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. 21/16.09.2019, teren 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: apele uzate menajere se vor colecta și deversa în canalizarea localității;
ii) zonele costiere și mediul marin: nu e cazul;
iii) zonele montane şi forestiere: amplasamentul nu este situat în fond forestier;
iv) rezervaţii şi parcuri naturale: proiectul propus se află amplasat la cca 13 km de
rezervaţia naturală Fâneața cu narcise Zervești (2.300.) și circa 15 km de rezervația naturală
Dăncioanea (IV.14.);
v) situri Natura 2000 clasificate în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și Directiva
2009/147/CE: situat în ROSCI0126 cu impact nesemnificativ asupra rețelei ecologice europene
Natura 2000 în România;
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 sunt 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: în
afara siturilor arheologice/monumente istorice clasificate 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, nu intră sub incidența OMS nr.
119/2004 consolidat;
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 70 km
de frontiera de stat a României și a naturii proiectului/activității care nu intră sub incidența Legii
nr. 22/2001;
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d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact redus, de mică complexitate, în timpul
execuţiei construcţiei;
e) probabilitatea impactului: nesemnificativă în perioada construirii redusă 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 conform normelor
tehnice și a aplicării măsurilor din prezenta decizie.










II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea 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, fiind
amplasat în situl de importanță comunitară Munții Țarcu ROSCI0126 parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Urmare a parcurgerii etapei de încadrare a proiectului în cadrul procedurii de evaluare adecvată
au rezultat următoarele:
– Proiectul/activitatea se va implementa în situl Natura 2000 ROSCI0126;
– Habitatele şi speciile de interes comunitar pentru care cele 2 situri au fost desemnate nu au
fost identificate în zona de amplasare a proiectului;
– Casa de vacanță are un impact potențial nesemnificativ asupra habitatelor de interes
comunitar și a speciilor de faună și floră listate în formularul standard Natura 2000;
Proiectul are un impact potențial nesemnificativ, asupra sitului de importanţă comunitară
deoarece prin măsurile propuse în proiect:
– 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.
III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea 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.
Adresa ABAB nr. 14000/07.11.2019 înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului CarașSeverin își pierde valabilitatea în cazul în care datele din memoriul de prezentare nu corespund
cu situația reală din teren.

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
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completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse
de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
Respectarea prevederilor OUG 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.
Respectarea condițiilor din avizul nr. 8 din 07.11.2019, Agenția Națională pentru Arii Naturale
Protejate – Serviciul Teritorial Caraș-Severin.
Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, prevăzute în
anexele nr. 4 A şi 4 B, și cuprinse în formularul standard Natura 2000 al sitului ROSCI0126 cu
excepţia speciilor de păsări, şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor,
sunt interzise:
a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate
în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de
migraţie;
c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu
intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
f) deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre
schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor
biologic.
În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:
a) uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
b) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din
natură;
c) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
d) perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare,
dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanţe de
urgenţă;
e) deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
f) vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora
în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de
identificat.
Lucrările se vor desfășura strict în perimetrul prevăzut în documentația depusă la APM CS.
Circulația cu mijloace auto se va face numai pe căile de acces existente.
Se vor crea condițiile necesare refacerii naturale a vegetației caracteristice zonei pe suprafețele
afectate de lucrările stabilite în proiect și se interzice plantarea de specii alohtone.
Se interzice depozitarea necontrolată de deșeuri, de orice natură, în perimetrul ariei naturale
protejate.
Se vor evita zgomotele suplimentare și poluarea luminoasă ce pot deranja speciile de interes
comunitar.
Se vor folosi utilaje și mijloace de transport silențioase, pentru a diminua zgomotul rezultat din
lucrările planificate precum și echiparea cu sisteme performante de minimizare și reținere a
poluanților în atmosferă, cu inspecția periodică realizată.
În cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere se vor aplica imediat substanțe
absorbante.
Titularul activității va instrui personalul asupra măsurilor de reducere a impactului precum și
asupra prevederilor legislației în vigoare.
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Personalul care îşi desfăşoară activitatea în ariile naturale protejate de importanță comunitară
va fi instruit pentru recunoaşterea şi protejarea speciilor de faună ocrotite de lege care pot fi
întâlnite pe amplasament.
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.
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, conform art. 43 alin. (3) și (4) din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului
pentru anumite proiecte publice și private – anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018.

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.
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.
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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 6 (șase) pagini și a fost emisă în trei exemplare.
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