Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

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

proiect
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
nr. 54 din 06.03.2020
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CARIERE AGREMIN
SRL cu sediul social în comuna Bragadiru, Șoseaua de Caentură, nr. 2-8, județ Ilfov, înregistrată
la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 7329 din data de 19.07.2019, 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 04.03.2020, că proiectul
Deschidere cariera de exploatare roci construcții, Topleț, jud. Caraș-Severin propus a fi
amplasat în extravilanul comunei Topleț, jud. Caraş-Severin, amplasament identificat prin fișa de
localizare a perimetrului de exploatare, nr. cad. 30489 / CF nr. 30489 Topleț, nr. cad. 30490 / CF
nr. 30490 Topleț,
 se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și
nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra
mediului sunt următoarele:
Conform criteriilor de selecție, din 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:
Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 2 – industria extractivă, lit.
a) cariere ... altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;
1. Caracteristicile proiectului
a) dimensiunea și concepția întregului proiect:
Extracția de granit industrial și de construcții prin exploatare la zi, metoda treptelor drepte
descendente, cantitate preliminată circa 188 mii tone, teren afectat circa 1,4315 ha.
b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: în zonă sunt activități similare cu
potențial impact cumulativ semnificativ cu proiectul/activitatea proiectată.
c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a tereurilor, a apei și a biodiversității:
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 solul: se vor altera funcțiile de bază pe o suprafață de circa 1,43 ha pe o perioadă estimată
de 6-8 ani;
 terenul: fâneață;
 apa: nu se utilizează resursele de apă locale, se evacuează apă pluvială de pe amplasament
în pârâul Seracova Mare;
 biodiversitatea: sunt necesare măsuri de eliminare/diminuare a impactului asupra speciilor
și habitatelor de interes comunitar specifice activității de extracție și a celor conexe.
d) producţia de deşeuri:
 deşeuri din excavare copertă și rocă alterată circa 4250 mc, necesită instalație de haldare;
 alte deșeuri rezultate în mod indirect din activitatea de extracție;
e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
 cantități semnificative de noxe din împușcările în masiv pentru derocare, gaze de
eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de
transport, manipulare masă minieră/deșeuri din extracția acesteia;
f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre, relevante pentru proiect, inclusiv cele
cauzate de schimbările climatice:
 realizarea proiectului și folosința ulterioară 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 se poate estima nivelul riscului în această etapă.
2. Amplasarea proiectului
a) utilizarea actuală și aprobată a terenului:
▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 346/23.10.2018, teren cu folosință agricolă/silvică în
extravilan.
b) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă
a acestora: proiectul implică exploatarea resurselor naturale neregenerabile din zonă;
c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
i) zonele umede: potențial impact asupra râului Seracova Mare, adiacent amplasamentului
proiectului;
ii) zonele costiere și mediul marin: nu e cazul;
iii) zonele montane şi forestiere: nu se poate estima în această etapă;
iv) rezervaţii şi parcuri naturale: proiectul este amplasat în Parcul Natural Porțile de Fier;
v) situri Natura 2000 clasificate în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și Directiva
2009/147/CE: proiectul este amplasat în rețeaua ecologică europeană Natura 2000 în România
ROSCI0206 și 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: nu se aplică;
vii) zonele cu densitate mare a populației: amplasamentul proiectului este situat în extravilan cu
densitate mică de populație;
viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural şi arheologic: în afara zonei
de protecție (instituită conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice consolidată) a monumentelor LMI-2015 și a repertoriului arheologic național.
3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial
a) importanța și extinderea spațială a impactului: aria geografică şi numărul persoanelor
afectate: se vor evalua în raportul privind impactul asupra mediului;
b) natura impactului: se vor evalua în raportul privind impactul asupra mediului;
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c) natura transfrontieră a impactului: fără impact transfrontieră nu poate fi încadrat la pct.
14 din Anexa nr. I la Convenția Espoo, exploatare pe scară largă, tratare pe loc, minereuri
metalice/cărbune;
d) intensitatea şi complexitatea impactului: se va evalua în raportul privind impactul asupra
mediului;
e) probabilitatea impactului: se va evalua în raportul privind impactul asupra mediului;
f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: se va evalua în raportul privind
impactul asupra mediului;
g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: se va evalua
în raportul privind impactul asupra mediului;
h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: se va evalua în raportul privind impactul
asupra mediului.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare
adecvată sunt următoarele:
 proiectul propus nu afectează semnificativ siturile Natura 2000 Porțile de Fier, respectiv
Munții Almăjului - Locvei având aviz favorabil din partea administrației Parcului Natural
Porțile de Fier.
III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit decizia neefectuării evaluării impactului asupra
corpurilor de apă:
 conform deciziei autorității competente în domeniul gospodăririi apelor, ABA Banat
impactul proiectului nu este semnificativ și nu este necesară elaborarea SEICA.
 proiectul de extracție în cariera Topleț este reglementată prin avizul de gospădărire a
apelor nr. ABAB – 394 din 18.12.2019.
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.
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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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