Ministerul Mediului

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

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
PROIECT
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT
NAIDĂȘ, cu sediul în Naidăș, str. Principală, nr. 1, jud. Caraș-Severin, înregistrată la
A.P.M. Caraș-Severin cu nr. 1007/07.02.2019 , în baza Legii 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și 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 04.09.2019, că
proiectul:
„Racorduri la rețeaua de alimentare cu apă și sistem de colectare și epurare a apelor
menajere, comuna Naidăș, jud.Caraș-Severin”
propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Naidăș, judeţul Caraş-Severin,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
- nu se supune evaluării adecvate,
-nu se supune evalării 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. lit.
a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1,
ale proiecteor 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:
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1. Caracteristicile proiectului
a) mărimea proiectului:
Obiectivul proiectului este racordarea tuturor gospodăriilor la rețeaua de distribuție
centralizată de alimentare cu apă a comunei Naidăș și colectarea apelor menajere de pe
amplasamentul localităților Naidăș și Lescovița.
Valoarea investiției este de 6301038 lei
Proiectul include:
- racordarea gospodăriilor la rețeaua de distribuire apă potabilă a comunei-445 racorduri;
- rețeaua de colectare ape menajere.
Rețeaua de canalizare este echipată cu cămine de vizitare din 30 m în 30m, de
schimbare a direcției și de racord, realizate din PVC prin intermediul cărora se preiau
apele uzate de consumatori. Canalizarea menajeră urmărește trama stradală.
Lungimea totală a rețelei de canalizare menajeră și a conductei de refulare este de 11304
m, din care:
- conducta de canalizare PVC 9957 m;
- conducta de refulare PEHD 6110 m;
- 5 stații de pompare.
Stația de epurare pentru 1481 LE va asigura procesarea unui debit de apă uzată de
210,22 mc/zi provenită de la localitățile Naidăș și Lescovița.
Debite ce se canalizează: Quzi med.=161,7 mc/zi; Quzi max.=210,22 mc.
Soluția adoptată: stație de epurare compactă containerizată, cu următoarele obiective:
- rețele tehnologice;
- cămine de canalizare;
- bazin de prepompare apă menajeră;
- treaptă de epurare mecanică primară;
- bazin de egalizare, omogenizare și pompare apă menajeră;
- treaptă de epurare mecanică finală;
- treaptă de epurare biologică;
- unitate de dezinfecție cu ultraviolete;
- unitate de stocare și dozare coagulant;
- bazin colectare și pompare sediment;
- unitate de deshidratare sediment;
- platformă depozitare containere deșeuri.
Stația de epurare este amplasată pe domeniul public la o distanță de 403 m de ultima
locuință.
Pe traseul rețelelor de canalizare sunt prevăzute două subtraversări: o subtraversare
a DN57 Moldova Nouă-Oravița și o subtraversare de drum comunal în Naidăș și
Lescovița.
Alimentarea cu energie electrică: este asigurată prin extinderea rețelei de medie tensiune
până la amplasamentul stației de epurae și extinderea rețelei la stațiile de pompare.
Organizarea de şantier- se realizează în zona amplasamentului propus pentru stația de
epurare; este prevăzută cu:
- spațiu de depozitare, 172 mp, pentru semifabricate (tuburi PVC, tuburi b.a.,
rigole de acostament, etc), cofraje, tubaje recuperabile, armături și carcase.
- containere monobloc pentru birou, cabina portarului, depozitare ciment și scule;
- containere deșeuri reciclabile, conatainer deșeuri menajere;
- rezervor combustibil;
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
Pag 2 din 6

- toalete ecologice;
- spațiu de parcare - 2 mașini;
b) cumularea cu alte proiecte: c) utilizarea resurselor naturale: d) producţia de deşeuri în timpul desfășurării lucrărilor:
- beton, cod deșeu 17 01 01: 992 mc;
- pamânt și pietre, cod deșeu 17 05 04: 794 mc;
Deșeurile rezultate sunt depozitate şi gospodărite (reutilizate/evacuate) prin societăți
autorizate.
- deșeuri menajere, ambalaje de carton și plastic, generate de personalul de
execuție, eliminate/valorificate prin societăți autorizate.
e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
▪ în perioada de execuţie: noxe din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf,
zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare deșeuri și materiale de
construcţii;
▪ în timpul exploatării: nu este cazul;
f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile
utilizate: redus prin utilizarea echipamentelor de protecție și utilaje performante.
2. Localizarea proiectului
Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de
proiect, avându-se în vedere în special:
2.1. utilizarea existentă a terenului:
▪ conform Certificatului de Urbanism nr.18/29.01.2019, eliberat de CJ Caraș-Severin,
regim economic: folosința actuală - trama stradală destinată circulației rutiere și echipării
edilitare și teren aflat în circuit agricol.
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea
regenerativă a acestora: nu e cazul
2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede: nu este cazul
b) zonele costiere: nu e cazul
c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul
d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:
zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole
amenajate etc.: nu e cazul
f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin 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, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional-Secţiunea a III-a-zone protejate, zonele
de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările
şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea
Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi
hidrogeologică: proiectul nu este situat în arii naturale protejate.
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost
deja depăşite: nu e cazul.
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h) ariile dens populate: nu e cazul.
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică:3. Caracteristicile impactului potenţial
Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu
criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:
▪ impact local, nesemnificativ, afectarea populaţiei pe termen scurt; creșterea nivelului
de trai prin crearea de locuințe.
b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul.
c) mărimea şi complexitatea impactului:
▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei demolării căminului și
amenajăriilor propuse;
d) probabilitatea impactului:
▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:
▪ în timpul construirii: impact redus, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea
lucrărilor.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura
de evaluare adecvată:









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 regăsindu-se parțial în
aria naturală protejată ROSCI0031 Cheile Nerei Beușnița aflată în administrarea
Administrației Parcului Național Cheile Nerei Beușnița.
Pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate specii și habitate de interes
comunitar.
Amplasamentul stației de epurare se regăsește în afara ariei naturale protejate.
Titularul a obținut avizului favorabil al Administraţiei Parcului Național Cheile
Nerei Beușnița nr. 08/15.07.2019.
Proiectul propus nu afectează în mod semnificativ negativ aria naturală protejată
de interes comunitar.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării
evaluării impactului asupra corpurilor de apă.
 proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr.
107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
 Proiectul se regăsește în:
- bazinul hidrografic: Nera;
- emisarul stației de epurare: Râul Nera; gura de evacuare-coordonate GPSStereo70: X=380201, Y=226557.
- curs de apă: Nera, cod cadastral; Nera cod cadastral VI – 1;
 Titularul a obținut Avizul de gospodărire a apelor nr.147/17.05.2019, emis de ABA
Banat.
Condiţiile de realizare a proiectului:
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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 condițiilor din Avizului nr. 08/15.07.2019 emis de Administraţia
Parcului Național Cheile Nerei Beușnița.
d) Respectarea prevederilor Legii Apelor nr.107/1996 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.;
respectarea orelor de liniște publică stabilite prin hotărâre a Consiliului Local
Reșița.
f) Organizarea de șantier:
 se va amplasa numai în limitele amplasamentului stabilit prin proiect, fără
ocuparea altor terenuri și va include amenajările specifice pentru protecția
mediului referitoare la parcarea utilajelor, întreținerea utilajelor, evacuarea
apelor tehnologice și menajere;
 în cazul în care, pentru depozitare de materii prime, materiale și deșeuri, etc.
sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea
acestora se va face în condiţii legale;
 se vor utiliza numai utilaje și autovehicule omologate din punct de vedere al
nivelului emisiilor de poluanți în gazele de eșapament;
 pentru limitarea nivelului de zgomot, utilajele și echipamentele vor fi dotate cu
eșapamente antizgomot și amortizoare;
 se va limita viteza de deplasare a autovehiculelor utilizate, în vederea reducerii
antrenării particulelor solide;
g) Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu
modificările și completările ulterioare:
 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;
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 se interzice abandonarea, incinerarea precum şi eliminarea acestora în afara
spaţiilor autorizate;
 se interzice incinerarea deşeurilor;
h) Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia
lucrărilor.
i) Refacerea ecologică a zonelor afectate.
j) 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 întrun 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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