
ORDIN nr. 799 din 6 februarie 2012 
privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare 
obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor 
EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 7 martie 2012  
Data Intrarii in vigoare: 07 Martie 2012 
------------------------------------------------------------------------- 
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 40.963/G.C. din 25 noiembrie 2011 al Autoritãţii 
pentru Inundaţii şi Managementul Apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pãdurilor, 
    în temeiul prevederilor art. 110 lit. f) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.635/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pãdurilor, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, 
 

    ministrul mediului şi pãdurilor emite urmãtorul ordin: 
 

     ART. 1 
    Se aprobã Normativul de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare 
obţinerii avizului de gospodãrire a apelor şi a autorizaţiei de gospodãrire a apelor, prevãzut în 
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. 
     ART. 2 
    Autoritatea pentru Inundaţii şi Managementul Apelor din cadrul Ministerului Mediului şi 
Pãdurilor şi Administraţia Naţionalã "Apele Române" vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 
     ART. 3 
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi gospodãririi 
apelor nr. 661/2006 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice 
necesare obţinerii avizului de gospodãrire a apelor şi a autorizaţiei de gospodãrire a apelor, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 31 iulie 2006 se abrogã. 
     ART. 4 
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.    ANEXĂ 
 
 
 
 
 
 
                             NORMATIV DE CONŢINUT 
   al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de 
            gospodãrire a apelor şi a autorizaţiei de gospodãrire a apelor 
 
 
     CAP. I 
    Dispoziţii generale 
     ART. 1 
    (1) Emiterea avizului şi autorizaţiei de gospodãrire a apelor se realizeazã în baza unor 



documentaţii tehnice al cãror conţinut trebuie sã respecte prevederile prezentului normativ de 
conţinut. 
    (2) Documentaţiile tehnice sunt întocmite de unitãţi publice sau private certificate de 
autoritatea publicã centralã din domeniul apelor, în conformitate cu prevederile legale, şi trebuie 
prezentate numai în limba românã, în formã tipãritã, precum şi în format electronic. 
    (3) Documentaţia tehnicã trebuie sã conţinã în mod obligatoriu şi copia certificatului de 
atestare a elaboratorului, în conformitate cu reglementãrile legale privind organizarea activitãţii 
de certificare a unitãţilor specializate în elaborarea de documentaţii tehnice pentru obţinerea 
avizelor şi autorizaţiilor de gospodãrire a apelor. 
    (4) Documentaţia tehnicã se semneazã şi se ştampileazã de cãtre elaborator, care rãspunde de 
corectitudinea datelor înscrise în documentaţie, precum şi de respectarea prevederilor prezentului 
normativ de conţinut. 
     ART. 2 
    (1) În documentaţiile tehnice de fundamentare a avizului de gospodãrire a apelor sunt 
prevãzute mãsurile şi lucrãrile necesare pentru asigurarea funcţionãrii în continuare a folosinţelor 
de apã existente sau în curs de realizare şi care ar putea fi afectate, direct sau indirect, de lucrãrile 
proiectate, cum sunt: prize de apã sau fronturi de captare, evacuãri de ape uzate, poduri şi alte 
traversãri, platforme industriale, incinte îndiguite, lacuri de acumulare sau altele asemenea. 
Pentru terasamente de cãi ferate şi drumuri sunt prevãzute lucrãri ca: poduri, şanţuri de colectare 
şi dirijare a apelor, drenuri şi altele asemenea, care sã asigure circulaţia liberã a apelor. 
    (2) Se vor prevedea obligatoriu lucrãri pentru respectarea obligaţiilor asumate de România 
prin Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehã, Regatul Danemarcei, Republica Federalã 
Germania, Republica Estonia, Republica Elenã, Regatul Spaniei, Republica Francezã, Irlanda, 
Republica Italianã, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al 
Luxemburgului, Republica Ungarã, Republica Malta, Regatul Ţãrilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonã, Republica Portughezã, Republica Slovenia, Republica Slovacã, Republica 
Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale 
Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a 
României la Uniunea Europeanã, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat 
prin Legea nr. 157/2005, denumit în continuare Tratat de aderare. 
    (3) În cazul instalaţiilor care intrã sub incidenţa Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluãrii, aprobatã cu modificãri şi completãri 
prin Legea nr. 84/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este descrisã tehnologia 
propusã, care trebuie sã fie în concordanţã cu cele mai bune tehnici disponibile înregistrate în 
dezvoltarea tipului de activitate propus pentru reglementare şi pentru care sunt stabilite valori-
limitã de emisie în scopul prevenirii poluãrii. Cele mai bune tehnici disponibile sunt definite în 
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 152/2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin 
Legea nr. 84/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 
     ART. 3 
    Pentru exploatarea agregatelor minerale din cursurile de apã în zonele de frontierã, 
documentaţia tehnicã pentru avizul de gospodãrire a apelor necesar pentru emiterea permisului 
de exploatare cuprinde mãsurile şi lucrãrile speciale prevãzute prin reglementãrile şi convenţiile 
încheiate de statul român cu pãrţile interesate. Pentru Dunãre şi cursurile de apã navigabile se vor 
prezenta avizul autoritãţii de navigaţie şi celelalte avize şi acorduri legale. 
     ART. 4 
    (1) Pentru lucrãrile existente amplasate în zone inundabile, documentaţia tehnicã pentru 



emiterea autorizaţiei de gospodãrire a apelor, cu toate mãsurile şi lucrãrile necesare, trebuie sã 
cuprindã şi Planul de apãrare împotriva inundaţiilor, beneficiarii asumându-şi pe propria 
rãspundere riscurile şi valoarea pagubelor în caz de inundaţii. 
    (2) Pentru planurile de amenajare a teritoriului şi planurile urbanistice generale, emiterea 
avizului de gospodãrire a apelor se va face pe baza documentaţiei tehnice de fundamentare, 
elaboratã de unitãţi certificate de autoritatea publicã centralã din domeniul apelor, a memoriului 
general şi a regulamentului de urbanism, elaborate conform prevederilor legale. 
     ART. 5 
    Pe parcursul elaborãrii documentaţiei, proiectantul poate sã solicite unitãţilor de gospodãrire a 
apelor - ori de câte ori este cazul - consultaţii tehnice, contra cost, cu privire la: inundabilitatea 
amplasamentelor, corelarea cu lucrãrile de gospodãrire a apelor existente sau prevãzute în 
schema de amenajare a bazinului/subbazinului hidrografic respectiv, condiţiile acceptate de 
evacuare a apelor uzate în receptorii naturali sau cu privire la orice alte aspecte de gospodãrire a 
apelor. 
     ART. 6 
    Emitentul avizului sau autorizaţiei de gospodãrire a apelor poate solicita completarea 
documentaţiei şi cu alte date pe care le considerã necesare: studii de impact, studii de 
inundabilitate, studii hidrogeologice şi hidrologice etc. 
 

     CAP. II 
    Normativul de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare pentru obţinerea 
avizului de gospodãrire a apelor 
 
     ART. 7 
    În documentaţiile tehnice necesare pentru obţinerea avizului de gospodãrire a apelor, pentru 
toate categoriile de lucrãri care se executã pe ape sau care au legãturã cu apele, sunt comune 
urmãtoarele prevederi: 
    a) date generale şi localizarea obiectivului: 
    a.1) localizarea obiectivului: bazinul hidrografic, cursul de apã, denumirea şi codul cadastral, 
corpul de apã, denumirea şi codul, judeţul, localitatea sau localitãţile din zonã; 
    a.2) titularul şi beneficiarul investiţiei, proiectantul general şi proiectanţii de specialitate, 
precizându-se elementele de identificare: numele, adresa, telefon, fax etc.; 
    a.3) denumirea completã a societãţii beneficiare, forma de proprietate: capital de stat, privat, 
mixt, persoanã fizicã, profilul de activitate, cod CAEN, CUI, atribut fiscal, numãr de înregistrare 
în registrul comerţului, adresa sediului principal, adresa punctului de lucru pentru care se solicitã 
avizul, cod poştal, telefon fix şi mobil, fax, cod IBAN şi bancã, reprezentanţi: director general, 
director economic, administrator etc.; 
    a.4) scrisoarea de confirmare a faptului cã solicitantul nu înregistreazã debite restante faţã de 
emitentul actului de reglementare. 
    a.5) copie de pe facturã, care sã ateste cã s-au plãtit 50% din contravaloarea serviciului de 
emitere a actului de reglementare; 
    b) caracterizarea zonei de amplasare: 
    b.1) date hidrologice de bazã - niveluri, debite şi volume de apã - necesare pentru amplasarea 
şi dimensionarea lucrãrilor, cu evidenţierea unor situaţii caracteristice; 
    b.2) date hidrogeologice şi hidrochimice; 
    b.3) analiza, din punctul de vedere al gospodãririi apelor, a influenţei lucrãrilor proiectate 



asupra regimului apelor de suprafaţã sau subterane şi a obiectivelor existente şi programate a se 
executa în zonã prin schema directoare de amenajare şi management a bazinului hidrografic sau 
conform planului de urbanism zonal (PUZ); 
    c) scopul investiţiei şi elementele de coordonare: 
    c.1) elemente privind profilul şi capacitãţile investiţiei, în funcţie de care se dimensioneazã 
lucrãrile ce fac obiectul avizului; 
    c.2) necesitatea investiţiei şi impactul ei major asupra mediului şi comunitãţii din zonã; 
    c.3) precizãri referitoare la alte documente şi avize emise anterior, anexate în copie la 
documentaţie; certificat de urbanism şi documente care sã ateste deţinerea terenului pe care se 
executã investiţia; 
    c.4) încadrarea în schema directoare de amenajare şi management a bazinului hidrografic, 
corelarea funcţionalã sub aspect hidrotehnic cu lucrãrile existente sau programate în zonã şi 
analiza posibilitãţilor de interacţiune/influenţã cu alte lucrãri hidrotehnice sau hidroedilitare 
existente ori prevãzute a se realiza în zonã; 
    c.5) încadrarea lucrãrilor în clasa şi categoria de importanţã conform standardelor în vigoare şi 
împreunã cu fundamentarea tehnico-economicã a încadrãrii respective; 
    c.6) influenţa lucrãrilor proiectate asupra obiectivelor existente în zonã, cu indicarea mãsurilor 
sau lucrãrilor prevãzute pentru evitarea unor pagube ori afectarea acestor obiective, inclusiv 
refacerea folosinţelor sau a lucrãrilor care au avut de suferit; 
    d) precizãri privind: 
    1. mãsurile tehnico-constructive pentru prevenirea evacuãrii directe sau indirecte în resursele 
de apã a substanţelor din familiile şi grupele de substanţe periculoase din lista I şi din lista II şi a 
substanţelor prioritare/prioritar periculoase, conform Hotãrârii Guvernului nr. 351/2005 privind 
aprobarea Programului de mãsuri împotriva poluãrii cu substanţe chimice, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, specifice sectorului de activitate şi tipului de produs, precum şi modul de 
asigurare a monitorizãrii efluentului evacuat şi a calitãţii apelor. 
    La categoriile de instalaţii care intrã sub incidenţa Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
152/2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 84/2006, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, documentaţiile tehnice vor fi fundamentate conform prevederilor acesteia 
şi ale Hotãrârii Guvernului nr. 351/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã caz, 
cuprinzând date despre: 
    a) valorile de evacuare pentru substanţele din familiile şi grupele de substanţe periculoase din 
lista I, specifice sectorului de activitate şi tipului de produs; 
    b) lucrãri pentru respectarea standardelor de calitate specifice ale resursei de apã receptoare, în 
cazul în care resursa de apã are o anumitã utilizare care impune anumite standarde de calitate; 
    c) program de reducere a valorilor indicatorilor de calitate şi substanţelor prevãzute la pct. 1, a 
apelor uzate la evacuare, dacã resursele de apã receptoare prezintã sau ar putea prezenta un risc 
semnificativ de poluare; 
    d) valorile de toxicitate, persistenţã şi bioacumulare; 
    e) abordarea combinatã a programului de monitorizare, dacã este cazul; 
    f) orice alte prevederi cuprinse în Hotãrârea Guvernului nr. 351/2005, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, referitoare la autorizare; 
    2. aparatura şi instalaţiile de mãsurare a debitelor şi volumelor de apã captate, prelevate şi 
evacuate; 
    3. aparatura şi instalaţiile de monitorizare a calitãţii apei la evacuare în emisar; 
    4. controlul poluãrii industriale, gestiunea deşeurilor; 



    5. sistemul informaţional, sistem de prognozã hidrometeorologicã, sistem de avertizare şi 
alarmare a populaţiei în caz de incidente sau accidente la construcţiile hidrotehnice; 
    6. lucrãri pentru refacerea axului cadastral de referinţã afectat prin obiectivul propus; 
    7. lucrãri pentru refacerea amplasamentului în zona afectatã de execuţia investiţiei; 
    e) consideraţii privind alegerea celor mai bune tehnici disponibile.La determinarea celor mai 
bune tehnici disponibile, aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 
152/2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 84/2006, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, trebuie avute în vedere, pe lângã costurile şi beneficiile fiecãrei mãsuri, 
şi urmãtoarele: 
    1. utilizarea unei tehnologii care produce mai puţine deşeuri; 
    2. utilizarea substanţelor mai puţin periculoase; 
    3. promovarea valorificãrii şi reciclãrii substanţelor generate şi utilizate în proces, precum şi a 
deşeurilor, acolo unde este cazul; 
    4. instalaţii şi metode comparabile de exploatare, care au fost testate cu succes la scarã 
industrialã; 
    5. utilizarea de tehnologii avansate şi a nivelului de cunoştinţe ştiinţifice în domeniu; 
    6. luarea în considerare a naturii, efectelor şi volumului emisiilor produse pe un anumit 
amplasament; 
    7. date confirmate şi autorizate pentru instalaţiile noi sau existente; 
    8. perioada necesarã pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile; 
    9. consumul de apã şi materiile prime utilizate în proces şi eficienţa energeticã a tehnologiilor 
utilizate conform pct. 5; 
    10. necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a unui impact global al emisiilor asupra 
mediului şi riscurile implicate de acesta; 
    11. necesitatea prevenirii accidentelor şi minimizãrii/reducerii la minimum a consecinţelor 
acestora pentru mediu; 
    f) anexe, dupã caz: 
    f.1) elemente de fundamentare a principalilor parametri funcţionali şi tehnologici ai lucrãrilor 
care fac obiectul avizului, breviar de calcul; 
    f.2) studii hidrologice, hidrogeologice, hidraulice, de gospodãrire a apelor sau de altã naturã, 
analiza şi evaluarea cumulativã a impactului lucrãrilor proiectate în interiorul şi amonte de ariile 
naturale protejate în care apa are un rol important, de teren sau de laborator, sinteze sau extrase 
ale acestora, strict necesare pentru fundamentarea prevederilor documentaţiei; studiile 
hidrologice, studiile hidrogeologice sau de transport al poluanţilor în resursele de ape subterane, 
care stau la baza elaborãrii documentaţiei, vor fi elaborate/expertizate de cãtre Institutul Naţional 
de Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor, denumit în continuare INHGA. 
    Datele hidrologice şi hidrogeologice necesare pentru dimensionarea lucrãrilor hidrotehnice sau 
hidroedilitare ale unor noi obiective de investiţii ori pentru extinderi ale obiectivelor existente 
trebuie actualizate pentru etapa elaborãrii documentaţiei respective de investiţii, iar datele 
hidrologice de bazã folosite (debite cu diverse asigurãri, în diverse secţiuni etc.) vor fi confirmate 
de INHGA sau de administraţiile bazinale de apã, dupã caz; 
    f.3) acceptul altor beneficiari şi condiţiile de cooperare în cazul influenţãrii unor lucrãri sau 
instalaţii deţinute de alţi beneficiari; 
    f.4) certificatul de abilitare şi agrementare a instalaţiilor şi utilajelor propuse a se utiliza prin 
documentaţia tehnicã, dupã caz; 
    g) planşe: 



    1. plan de încadrare în zonã a lucrãrilor de investiţii propuse, inclusiv a celor conexe şi a celor 
cu care se coopereazã, cu indicarea schematicã a principalelor localitãţi, cãi de comunicaţie, 
cursuri de apã, lucrãri hidrotehnice existente şi a lucrãrilor propuse prin documentaţie. Se 
recomandã scãri cuprinse între: 1:50.000 şi 1:10.000; 
    2. plan de ansamblu al lucrãrilor investiţiei propuse, cu încadrarea în planul urbanistic. Sunt 
prezentate urmãtoarele aspecte: limitele zonei propuse avizãrii, limita de inundabilitate la 
probabilitatea de calcul consideratã, zone cu risc crescut de deversare şi exfiltrare, zone de 
protecţie şi acces liber, acces intrare/ieşire în amplasament, lucrãri de apãrare împotriva apelor 
mari şi gheţurilor, prezenţa zonelor protejate naturale, perimetre de protecţie hidrogeologicã, 
inclusiv zona de protecţie sanitarã şi de restricţie pentru lucrãrile hidrotehnice propuse. 
    De asemenea trebuie menţionate: depozite de materii prime şi produse, depozite de deşeuri, 
facilitãţi de tratare a apei şi de epurare a apelor uzate, drenaje, conducte, canale cu potenţial de 
deversare a poluanţilor. Se recomandã scãri cuprinse între 1:10.000 şi 1:2.000; 
    3. planuri de situaţie şi profile transversale şi longitudinale, în secţiuni caracteristice pentru 
principalele lucrãri care fac obiectul avizului. Se recomandã scãri cuprinse între 1:500 şi 1:100; 
    4. plan de amplasare a forajelor şi secţiuni geologice şi hidrogeologice, cu prezentarea cotelor 
şi caracteristicilor tehnice, precum şi a altor elemente strict necesare pentru evidenţierea 
influenţei lucrãrilor propuse asupra apelor subterane, inclusiv perimetre de protecţie 
hidrogeologicã şi zone de protecţie; 
    5. planuri pentru lucrãrile provizorii din albii, destinate execuţiei lucrãrilor de bazã: devierea 
apelor, apãrãri de maluri, îndiguiri, halde de pãmânt sau piatrã descoperite, platforme sau incinte 
pentru organizarea de şantier etc.; 
    6. precizarea zonei de protecţie sanitarã pentru bazinele piscicole amenajate în terasã, în 
intravilan. 
    Toate planurile vor fi prezentate în coordonate Stereo 70 şi raportate la sistemul de nivelment 
respectiv: Marea Neagrã, Marea Balticã, Marea Adriaticã, sistem local. Punctele în coordonate 
Stereo 70 reprezentative ale folosinţei de apã vor fi considerate cel puţin urmãtoarele: sursele de 
apã, staţia de tratare a apei, staţia de epurare sau bazinele de colectare a apelor uzate, punctul de 
descãrcare în emisar. În cazul captãrilor de apã destinate consumului uman, al instalaţiilor, 
aducţiunilor şi reţelelor de distribuţie aferente se vor marca şi punctele în coordonate Stereo 70 
care delimiteazã zonele de protecţie sanitarã şi, dupã caz, hidrogeologicã, prevãzute de legislaţia 
în vigoare, în vederea reprezentãrii spaţiale a acestora. 
     ART. 8 
    În documentaţiile tehnice necesare pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodãrire a 
apelor vor fi incluse şi prevederi specifice pe categorii de lucrãri. Prevederile specifice din 
documentaţii sunt minimale şi nu exclud solicitarea de cãtre emitentul avizului a altor completãri 
pe care le considerã necesare pentru o evaluare corectã a impactului investiţiei asupra resurselor 
de apã. 
     ART. 9 
    În documentaţiile tehnice privind lucrãrile de alimentare cu apã sunt tratate şi problemele 
canalizãrii, epurãrii şi evacuãrii debitelor de ape uzate, meteorice sau alte ape în exces, în 
vederea corelãrii soluţiilor, capacitãţilor şi termenelor de realizare. 
     ART. 10 
    La alimentãrile cu apã potabilã şi industrialã, evacuãri şi epurãri de ape uzate şi 
meteorice pentru folosinţe, documentaţiile tehnice vor cuprinde urmãtoarele prevederi specifice: 
    a) precizarea sursei de apã şi calitatea necesarã pentru scopul avizat şi a receptorului apelor 



uzate şi meteorice; 
    b) valorile medii ale necesarului de apã, cerinţa la sursã şi evacuarea apelor uzate 
menajere/tehnologice şi meteorice, gradul de recirculare a apei. Trebuie precizaţi parametrii 
funcţionali ai folosinţei de apã, fundamentaţi pe baza schemei fluxului apei în procesul 
tehnologic şi a normelor de apã pe unitatea de produs, rezultate din breviarul de calcul inclus. 
Pentru instalaţiile existente ce se propun a fi dezvoltate se va prezenta situaţia existentã privind 
modul de folosire a apelor, gradul de recirculare instalat şi realizat, prelevãrile efective şi 
instalaţiile de epurare existente cu eficienţa acestora; 
    c) regimul de funcţionare a folosinţei de apã, permanent sau sezonier. 
    Pentru folosinţele sezoniere cum sunt fabrici de zahãr ori de conserve, topitorii de in sau de 
cânepã şi altele asemenea, sunt prezentaţi parametrii funcţionali de capãt, pentru regimul normal 
de funcţionare în situaţia de vârf de producţie şi pentru cel în perioada de remont, cu precizarea 
duratei fiecãrei situaţii de activitate. 
    Cerinţa şi evacuarea vor fi prezentate în funcţie de regimul de funcţionare şi se vor exprima 
astfel: 
    c.1) cerinţa ca: debitul maxim, mediu şi minim al zilei - Qs zi max, Qs zi med, Qs zi min - 
exprimate în metri cubi pe zi şi în litri pe secundã - cu cerinţa de la sursa de apã. Pot fi 
determinate conform standardelor în vigoare, specificându-se totodatã şi calitatea necesarã; 
    c.2) evacuarea ca: debitul maxim, mediu al zilei şi debitul maxim orar ce se poate evacua în 
receptor - Quz zi max, Quz zi med, Quz orar max - exprimate în metri cubi pe zi şi în litri pe 
secundã, ţinând cont şi de situaţia evacuãrii în corpuri de apã nepermanente, fãrã debit de diluţie 
asigurator. Debitele pot fi determinate conform standardelor în vigoare; 
    c.3) debite în litri pe secundã, prin valoarea maximã de calcul, ale altor ape în exces care se 
eliminã prin sistemul de canalizare unitar sau divizor şi în special apele meteorice, apele de 
drenaj, alte ape provenite din versanţi, pâraie sau torenţi care strãbat incinta unitãţii, ape 
geotermale sau minerale, dupã caz, ape provenite din cura balnearã; 
    c.4) pentru unitãţile industriale, parametrii funcţionali se vor prezenta în douã situaţii: 
    - în regim normal de funcţionare - situaţie în care sursa este disponibilã pentru satisfacerea 
integralã a cerinţei; 
    - în regim de restricţii - situaţii excepţionale în care, pe perioade scurte de deficit pronunţat la 
sursã, unitatea pãstreazã în exploatare normalã secţiile principale de producţie şi scoate din 
funcţiune - total sau parţial - utilizatori auxiliari (spãlat auto, stropit spaţii verzi, spãlat drumuri şi 
altele asemenea), precum şi secţii ori activitãţi mai puţin importante; 
    d) descrierea obiectivelor care formeazã sistemul de alimentare şi canalizare al folosinţei, 
inclusiv instalaţiile de tratare, de epurare şi gospodãria de nãmol - fluxul cantitativ şi calitativ al 
apei. 
    Se vor prezenta caracteristicile tehnice, constructive şi funcţionale ale sistemului de alimentare 
cu apã, de evacuare şi epurare, inclusiv prezentarea traversãrilor cursurilor de apã cu reţele 
hidroedilitare. 
    În cazul sistemelor de alimentare cu apã se vor prezenta mãrimea zonelor de protecţie sanitarã 
şi hidrogeologicã, precum şi studiile privind determinarea acestora, dupã caz, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
    Pentru gospodãria de nãmol se vor prezenta cantitatea, natura şi compoziţia nãmolurilor, 
precum şi instalaţiile de stabilizare, deshidratare, depozitare intermediarã şi finalã, valorificare 
ori ardere, dupã caz; 
    e) elemente de calcul pentru dimensionarea lucrãrilor de captare pentru ape subterane: 



rezultatele testelor de pompare, calcule pentru debitul de captare, calcule pentru dimensionarea 
numãrului de puţuri, drenuri, în conformitate cu standardele în vigoare, evaluarea debitului 
minim asigurat pe baza urmãririi pe o perioadã de cel puţin un an hidrologic pentru izvoare. 
    Studii hidrogeologice privind impactul exploatãrilor existente de ape din subteran, precum şi 
al exploatãrilor de agregate minerale şi/sau de alte resurse minerale din zonã, acolo unde este 
cazul; 
    f) elemente caracteristice ale lucrãrilor în albie cum sunt: prize, guri de evacuare, regularizãri, 
consolidãri; debitele instalate şi cele de dimensionare a prizelor de apã şi a gurilor de evacuare în 
receptori; 
    g) sisteme de monitoring cantitativ şi calitativ a apelor subterane, foraje hidrogeologice de 
observaţie, obligatorii în zona obiectivelor în care pot apãrea infiltraţii şi impurificãri ale apelor 
subterane, caracteristici tehnice de execuţie; 
    h) aparatura şi instalaţii atestate în ţarã/Uniunea Europeanã, cu certificat de metrologie în 
termen de valabilitate, cu ajutorul cãrora sã se mãsoare debitele de apã şi sã se determine 
parametrii calitativi ai apelor. 
    Trebuie prezentate, de asemenea: mãsuri de prevenire şi control ale deversãrilor accidentale, 
tipul şi frecvenţa de realizare a inspecţiilor şi monitoringului pentru evacuãri accidentale, 
programul de mãsuri de întreţinere a echipamentelor şi sistemelor, procedura de intervenţie în 
situaţii de poluare accidentalã, inclusiv lista persoanelor de contact, cu date necesare de 
localizare pentru situaţii de urgenţã şi lista utilizatorilor din avalul amplasamentului avizat, cu 
risc de a fi afectaţi. 
    De asemenea, se va prezenta programul de mãsuri de întreţinere a echipamentelor şi 
sistemelor; 
    i) piese desenate: 
    i.1) schema fluxului apei sub aspect cantitativ şi calitativ, în cadrul cãreia reţelele de 
alimentare sunt marcate cu culoarea albastru, iar cele pentru canalizare cu roşu; 
    i.2) pentru staţiile de tratare sau de epurare şi pentru prelucrarea şi depozitarea nãmolurilor 
rezultate se vor prezenta planul de situaţie şi procesul tehnologic propus, sub formã de scheme 
tehnologice funcţionale; 
    i.3) planuri de situaţie, profile transversale şi longitudinale, secţiuni caracteristice - cu 
indicarea nivelurilor apelor determinante pentru dimensionare - pentru lucrãrile în albie sau la 
mal; 
    i.4) date de proiectare, fişa geologicã tehnicã a lucrãrilor propuse a se executa etc. 
     
 
 ART. 11 
    Pentru alimentãri cu apã pentru irigaţii, documentaţia tehnicã va cuprinde: 
    a) suprafaţa şi capacitatea care se propun pentru a fi irigate; 
    b) prezentarea deficitului mediu şi maxim de umiditate evaluat pe baza unor studii de bilanţ al 
evapotranspiraţiei care fundamenteazã introducerea irigaţiei. Necesarul de apã, pe baza planului 
de culturã adoptat şi a normelor de irigare utilizate: volum anual de apã necesar la sursã, regimul 
lunar de udare, debite în metri cubi pe secundã şi volume în mii m3 pe lunã, în funcţie de 
numãrul udãrilor rezultate. Trebuie precizate: debitul de dimensionare al construcţiilor şi 
instalaţiilor de captare; prognoza modificãrii regimului apelor subterane, consecinţele 
previzibile, mãsuri şi lucrãri ce decurg din aceasta cu justificarea soluţiilor propuse; 
    c) încadrarea suprafeţelor propuse pentru irigare în potenţialul irigabil al bazinului hidrografic 



şi în strategia stabilitã, modul de asigurare a sursei de apã şi prevederea, dupã caz, a lucrãrilor de 
prizã, transport al apei şi alte lucrãri, corelat cu prevederile schemei directoare de amenajare a 
bazinului hidrografic şi cu lucrãrile de gospodãrire a apei existente sau prevãzute în bazinul 
respectiv; 
    d) descrierea succintã a sistemului de irigare propus: 
    d.1) sistemul de transport al apei: tipuri de canale, randamentele sistemului pe metode de 
udare şi tipuri de amenajare şi ponderat pe sistem; 
    d.2) vãile sau cursurile de apã prevãzute pentru descãrcarea sistemului de irigaţii la terminarea 
udãrilor sau accidental; sisteme de golire, debite, durate, capacitatea de transport a vãilor, lucrãri 
necesare pentru calibrarea receptorilor naturali; 
    d.3) posibilitatea funcţionãrii reversibile: desecare - irigare a canalelor; 
    e) lucrãrile şi instalaţiile prevãzute la sursa pentru preluarea apei de alimentare, mãsurarea 
acesteia, stabilitatea albiei în zona de preluare; principalele caracteristici tehnice, dimensiuni, 
cote, capacitãţi instalate: 
    e.1) prize gravitaţionale cu sau fãrã lucrãri de barare sau dirijare a curentului apei la niveluri 
mici; 
    e.2) staţii de pompare, amplasamentul şi lucrãrile necesare pentru apãrarea localã a acestora: 
diguri, platforme înãlţate, consolidãri etc.; 
    f) lucrãri de traversare/intersectare a canalelor sau conductelor de transport a apei, cu diguri, 
cursuri de apã, vãi naturale şi altele asemenea - conţinutul acestor documentaţii este cel stabilit 
pentru traversãri; 
    g) amplasamentul, structura şi principalele elemente ale reţelei de foraje hidrogeologice pentru 
urmãrirea în timp a nivelurilor şi chimismului apelor subterane pe suprafaţa amenajatã prin 
lucrãri de irigare, în conformitate cu cerinţele prevãzute în anexa care face parte integrantã din 
prezentul normativ de conţinut; 
    h) calculul randamentului sistemului de irigaţii; 
    i) programul de urmãrire a influenţei aplicãrii udãrilor asupra pânzei freatice; 
    j) pentru situaţii în care apa de alimentare este provenitã din categoria apelor uzate epurate 
este necesarã prezentarea caracteristicilor fizico-chimice, bacteriologice şi helmintologice ale 
acestora, precum şi programul de urmãrire a calitãţii apelor subterane în zona irigatã. 
     ART. 12 
    Documentaţia tehnicã pentru centrale hidroelectrice, inclusiv microhidrocentrale, va 
cuprinde: 
    a) încadrarea în schema directoare de amenajare şi management a bazinului hidrografic, 
corelarea funcţionalã sub aspect hidrotehnic, analiza amplasãrii şi posibilitãţile de cooperare în 
raport cu alte lucrãri hidrotehnice sau hidroedilitare existente în zonã; 
    b) influenţe ale lucrãrilor proiectate asupra albiei cursului de apã şi obiectivelor existente în 
zonã, inclusiv în caz de incidente la capacitãţile propuse, cu indicarea mãsurilor prevãzute pentru 
evitarea unor pagube sau stânjeniri asupra acestor obiective, sau pentru refacerea folosinţelor 
afectate, pentru cazurile în care: 
    b.1) înãlţimea construcţiei de barare la captare este mai mare sau egalã cu 0,5 m, lucrãri de 
migrare a ihtiofaunei, dupã caz; 
    b.2) volumul util al acumulãrii create de barare este mai mare sau egal cu 25.000 m3; 
    b.3) justificarea utilizãrii capacitãţii potenţialului hidroenergertic de minimum 70%; 
    c) clasa de importanţã, respectiv probabilitãţile de calcul şi de verificare necesare pentru 
dimensionarea diferitelor obiective componente ale amenajãrii hidroenergetice, ţinând seama de 



necesitatea apãrãrii împotriva inundaţiilor a acestora şi de importanţa obiectivelor economice şi 
sociale din aval de amenajare; 
    d) date hidrologice de bazã - debite: mediu, maxim de calcul şi de verificare - niveluri, volume 
de apã, debite ce trebuie asigurate în aval - debite salubre sau de servitute; 
    e) valorificarea potenţialului hidroenergetic: variante, capacitãţi propuse; producţia medie 
anualã de energie electricã; calcule hidroenergetice; parametrii caracteristici şi indicatori 
hidroenergetici; debit minim în albie, debit asigurat pentru celelalte folosinţe din aval; 
    f) descrierea obiectivelor componente ale amenajãrii, cu principalele dimensiuni şi capacitãţi 
pentru captãri, inclusiv lucrãrile de barare, descãrcãtori, bazin compensator, aducţiuni, centralã, 
echipamente, instalaţii pentru asigurarea debitului minim în albie în aval, regim de exploatare, 
eventuale mãsuri şi lucrãri de apãrare împotriva inundaţiilor; 
    g) planul de situaţie, profile transversale şi longitudinale în secţiuni caracteristice pentru 
principalele lucrãri: captãri, inclusiv lucrãri de barare, lacuri compensatoare, derivaţii şi, dupã 
caz, regularizãri aval şi nivelurile apelor mari la asigurãrile de calcul şi verificare pentru 
obiectele necesar a fi apãrate împotriva inundaţiilor; 
    h) acceptul şi condiţiile de cooperare cu lucrãri sau instalaţii deţinute de alţi beneficiari, dupã 
caz, în copie; 
    i) documentaţia va cuprinde în mod obligatoriu certificat de urbanism şi documente care sã 
ateste situaţia juridicã a terenului şi, dupã caz, o copie de pe contractul de închiriere a terenului 
din domeniul public administrat de cãtre Administraţia Naţionalã "Apele Române" pe care se va 
executa obiectivul; 
    j) proiectantul va prezenta o soluţie constructivã, care, în funcţie de definirea corpului de apã 
în care se executã lucrarea, sã respecte conectivitatea hidraulicã a râului, în conformitate cu 
mãsurile pentru îmbunãtãţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi de realizare a lucrãrilor 
hidrotehnice de amenajare şi reamenajare a cursurilor de apã, pentru atingerea obiectivelor de 
mediu din domeniul apelor aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltãrii durabile nr. 
1.163/2007; 
    k) lucrãrile de amenajare sau reamenajare a cursurilor de apã care se vor realiza pe corpuri de 
apã naturale trebuie sã nu schimbe încadrarea corpului de apã din natural în puternic modificat; 
    l) lucrãrile de barare a cursurilor de apã mai înalte de 0,5 m vor fi prevãzute cu pasaje de 
trecere (scãri de peşti) pentru fauna acvaticã migratoare; 
    m) toate lucrãrile proiectate vor permite asigurarea în aval de construcţiile hidrotehnice de 
retenţie sau derivaţie a debitelor minime necesare în albie, stabilite printr-un studiu 
elaborat/expertizat de INHGA în vederea menţinerii unei stãri favorabile de conservare a 
speciilor acvatice de florã şi faunã, precum şi pentru satisfacerea cerinţelor de apã; 
    n) documentul legal care sã ateste depunerea garanţiei financiare pentru blocarea 
amplasamentului de cãtre viitoarele investiţii de tip microhidrocentrale. 
     ART. 13 
    (1) Pentru amenajãri piscicole, iazuri agro-piscicole, heleştee, bazine, acumulãri locale cu 
volum total pânã la 5 milioane m3 inclusiv, conţinutul documentaţiei se va stabili, dupã caz, 
corespunzãtor problemelor pe care le ridicã aceste amenajãri, prin adaptarea prevederilor 
corespunzãtoare de la capitolele lacurilor de acumulare, alimentãri cu apã şi evacuãri de apã. 
Documentaţia tehnicã va mai cuprinde: 
    a) descrierea caracteristicilor calitative ale apei de alimentare şi de evacuare, precum şi a 
emisarului, a mãsurilor propuse în vederea menţinerii echilibrului ecologic şi respectiv a 
modalitãţilor de alimentare pentru cele amenajate în terasã; 



    b) planuri de situaţie; 
    c) încadrarea suprafeţei terenului la categoria corespunzãtoare investiţiei; 
    d) certificat de urbanism care sã prevadã în mod expres realizarea acestei investiţii pe terenul 
respectiv; 
    e) studiu hidrogeologic; 
    f) prezentarea amenajãrilor existente pe cursul de apã şi a celor de la crescãtoriile de peşti, 
precum şi a celor din terasã aflate în vecinãtate. Acceptul beneficiarilor lucrãrilor existente în 
zona limitrofã ce pot fi afectate, dupã caz; 
    g) prezentarea formulei de populare, modul de furajare, compoziţia chimicã a furajelor şi 
tehnologia de recoltare; 
    h) studiu de evaluare a impactului asupra mediului privind influenţa acestei activitãţi asupra 
apelor subterane din zonã şi respectiv a captãrilor de apã din surse subterane, la cele din terasã; 
    i) prezentarea instalaţiilor şi mãsurilor pentru protecţia calitãţii apei utilizatorilor din aval, 
precum şi mãsurile pentru asigurarea apãrãrii împotriva inundãrii platformei; 
    j) studiul de inundabilitate (dupã caz). 
    (2) Documentaţia de realizare a lucrãrilor menţionate la alin. (1), elaboratã la faza de studiu de 
prefezabilitate, va fi însuşitã de cãtre solicitant. 
     ART. 14 
    În cazul amenajãrilor pentru navigaţie, plutãrit, flotaj, poduri plutitoare, ecluze, porturi 
fluviale sau maritime, şantiere navale, documentaţia tehnicã va cuprinde: 
    a) delimitarea sectorului de curs de apã propus navigabilizãrii, traseu, lungime; 
    b) prezentarea lucrãrilor propuse: 
    b.1) elemente de calcul, debite caracteristice, niveluri corespunzãtoare acestora în secţiuni de 
calcul; 
    b.2) elemente constructive: caracteristici de navigaţie - etiaj, niveluri, adâncime, lãţimi, raze 
de curburã, gabarite de navigaţie, biefarea şenalului navigabil, ecluze; 
    b.3) bilanţul hidraulic al canalului navigabil: consumuri de apã prin ecluzare, pierderi de apã 
datorate neetanşeitãţii construcţiilor, sursa de alimentare cu apã şi debite caracteristice; 
    c) prevederi pentru urmãrirea în timp a comportãrii lucrãrilor propuse, pentru exploatare, 
monitoring, semnalizare şenal navigabil; 
    d) prezentarea lucrãrilor de apãrare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor, a construcţiilor de pe 
şenalul navigabil: poduri, tunele navigabile; 
    e) pentru activitãţile portuare se prezintã amenajãrile necesare acostãrii navelor, încãrcãrii şi 
descãrcãrii mãrfurilor cu precizarea utilitãţilor şi surselor de alimentare; soluţiile constructive 
adoptate; 
    f) se vor prezenta instalaţiile şi mãsurile propuse pentru protecţia calitãţii apei, preluarea 
apelor de santinã; 
    g) mãsuri de apãrare împotriva inundaţiilor a amenajãrilor portuare. 
     ART. 15 
    Pentru folosinţe hidromecanice, precum mori de apã, fierãstraie şi pive, documentaţia 
tehnicã va cuprinde: 
    a) descrierea amenajãrilor destinate captãrii de apã-prizã, precum şi cele destinate devierii 
debitelor; 
    b) prezentarea mãrimii debitelor instalate; 
    c) descrierea regimului de utilizare a debitelor şi a mãsurilor pentru protecţia apelor de 
suprafaţã şi subterane; 



    d) mãsuri de apãrare împotriva inundaţiilor. 
     ART. 16 
    Pentru amenajãri balneare, turistice sau pentru agrement, documentaţia tehnicã va 
cuprinde: 
    a) prezentarea construcţiilor, amenajãrilor şi dotãrilor; 
    b) descrierea utilitãţilor, modul de asigurare a surselor de alimentare şi de epurare a apelor 
uzate; 
    c) prezentarea modului de stocare a unor substanţe şi soluţii periculoase şi a mãsurilor speciale 
de intervenţie în caz de poluãri accidentale cu ape uzate de la unitãţile sanitare ale amenajãrilor 
turistice şi bazele de tratament balnear; 
    d) conţinutul documentaţiei se va stabili, dupã caz, în raport cu cel pentru alimentãri cu apã şi 
evacuãri ape uzate, incluzând descrierea lucrãrilor necesare protejãrii calitãţii apei şi gospodãririi 
raţionale a resursei, precum şi elemente privind încadrarea în schiţa de sistematizare a zonei. 
     ART. 17 
    (1) În documentaţia tehnicã pentru canalizãri, staţii şi instalaţii de epurare, evacuãri de 
ape uzate, evacuãri în receptorii naturali de ape geotermale sau minerale, dupã utilizare, se 
vor prezenta distinct elemente în legãturã cu preepurarea localã a apelor uzate, provenite dintr-un 
anumit proces tehnologic, împreunã cu valorile parametrilor cantitativi şi calitativi de ieşire, care 
concurã la constituirea efluentului în staţia finalã de epurare. 
    (2) Pentru produse noi se vor menţiona valorile-limitã de emisie pentru indicatorii de calitate 
respectivi, metoda de analizã, precum şi tehnologia de epurare. 
    (3) Pentru dezvoltãri ale producţiei existente sau pentru produse noi generatoare de ape uzate 
se prezintã: situaţia existentã a canalizãrii cu impactul asupra apelor subterane, modalitãţi de 
preluare cantitativã a apelor uzate suplimentare, eficienţa capacitãţilor de epurare existente, 
precum şi necesarul de noi capacitãţi şi tehnologii de epurare, sistemul de monitorizare 
cantitativã şi calitativã a evacuãrilor. 
    (4) De asemenea, se prezintã impactul corelat cu cerinţele europene conţinute în Ghidurile 
sectoriale recomandate pentru evaluarea impactului asupra mediului pentru: staţii de epurare a 
apelor uzate şi reţele de canalizare, captarea apelor subterane şi sisteme de alimentare cu apã, 
lucrãri de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor. Ghidurile pot fi solicitate de la Agenţia 
Naţionalã pentru Protecţia Mediului sau Administraţia Naţionalã "Apele Române". 
     ART. 18 
    În cazul injecţiilor de ape de minã, de zãcãmânt, tehnologice în straturi de mare 
adâncime, documentaţia tehnicã va cuprinde: 
    a) analiza tehnologicã şi economicã din care sã rezulte imposibilitatea aplicãrii unei soluţii de 
epurare; 
    b) studiu hidrogeologic din care sã rezulte cã substanţele poluante evacuate nu afecteazã 
structurile geologice, apele subterane şi substanţele minerale exploatabile; 
    c) precizarea zonei de injectare cu caracteristicile hidrogeologice şi geomorfologice ale 
acesteia şi a lucrãrilor de injectare cu caracteristicile constructive specifice; 
    d) proprietãţile fizico-chimice ale substanţelor ce urmeazã a fi injectate în subteran; 
    e) descrierea tehnologiei de injectare şi a posibilelor consecinţe negative asupra calitãţii apei 
subterane; 
    f) descrierea şi datele tehnice ale lucrãrilor necesare pentru realizarea injecţiei de ape uzate; 
asigurãri asupra durabilitãţii lucrãrilor; 
    g) acte de reglementare ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM). 



     ART. 19 
    Pentru lacurile de acumulare cu volumul de cel puţin 100.000 m3 apã - indiferent de 
folosinţe - inclusiv barajele şi anexele acestora, documentaţia tehnicã va cuprinde: 
    a) încadrarea în schema directoare de amenajare a bazinului hidrografic, corelarea funcţionalã 
cu alte lucrãri din bazin şi precizarea categoriei de importanţã, stabilitã conform Metodologiei 
privind stabilirea categoriilor de importanţã a barajelor - NTLH-021, aprobatã prin Ordinul 
ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi 
locuinţei nr. 115/288/2002; 
    b) acord de funcţionare în condiţii de siguranţã emis conform prevederilor Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicatã; 
    c) necesitãţi economice şi sociale care sunt asigurate prin lacul de acumulare propus: 
alimentãri cu apã - volume şi debite asigurate -, apãrare împotriva inundaţiilor - debite maxime 
naturale şi atenuate, valorificarea potenţialului hidroenergetic - producţie de energie, debit minim 
în albie, pisciculturã - suprafaţa de luciu de apã la nivel minim de exploatare -, agrement, 
navigaţie etc.; 
    d) stabilirea pe etape a deficitelor, respectiv a volumelor de apã necesar a fi acumulate sau 
derivate; condiţiile de umplere a lacului de acumulare; 
    e) caracteristicile geomorfologice ale cuvetei lacului de acumulare: relaţia volum-nivel-
suprafaţã; date privind geologia, hidrogeologia şi stabilitatea versanţilor; 
    f) principalele capacitãţi şi caracteristici ale lacului de acumulare şi ale centralelor 
hidroelectrice aferente, precum şi principalii indicatori tehnico-economici: 
    f.1) caracteristici ale lacului: volum total, de atenuare, util, de colmatare; volume pentru 
tranzitarea undelor de apã din incidente la lacurile de acumulare din amonte; coeficient de 
acumulare; debite ori volume de apã pierdute; graficul de exploatare; coeficientul de 
regularizare; 
    f.2) determinarea curbei suprafeţei libere a apei în lacurile de acumulare cu diguri-baraje 
laterale, la tranzitarea debitelor maxime şi a undelor provenite din incidente la barajele lacurilor 
de acumulare din amonte, existente şi prevãzute; 
    f.3) regimul debitelor descãrcate din lac: debite salubre sau de servitute, debite maxime, debite 
de apã pierdute, modul de satisfacere a folosinţelor de apã, stabilite, dupã caz, printr-un studiu 
elaborat/expertizat de INHGA; 
    f.4) regimul debitelor de sedimente intrate şi descãrcate din lac; prevederile pentru evacuarea 
temporarã ori integralã a sedimentelor reţinute; 
    f.5) mãsurile şi lucrãrile antierozionale şi de corecţie a torenţilor în bazinul versant şi în 
amonte, în vederea prevenirii colmatãrii lacului; mãsuri de valorificare a rezervelor de balast din 
cuvete etc. şi implicaţiile acestora asupra mãrimii volumelor utile; 
    f.6) mãsuri pentru prevenirea modificãrilor morfologice pe cursuri de apã, în aval de lacul de 
acumulare pânã la primul afluent important, ca şi pentru modificãrile nivelurilor apelor subterane 
din zonã; 
    f.7) valorificarea energeticã a potenţialului apelor; parametri, caracteristici şi indicatori 
energetici; 
    f.8) capacitatea descãrcãtorilor de suprafaţã şi de adâncime şi echipamentul hidromecanic al 
acestora, corelat cu posibilitatea de golire acceleratã a lacului de acumulare pentru cazuri de 
necesitate sau de incidente la barajul respectiv ori la barajele unor lacuri din amonte, cu sau fãrã 
prognozã; 
    f.9) eventualele lacuri de compensare a debitelor exploatate dupã un regim diferit de cel al 



cerinţelor de apã; 
    f.10) lucrãri de regularizare a albiilor aval de baraj, pe o distanţã corespunzãtoare conform 
legislaţiei în domeniu; 
    f.11) lucrãri pentru migrarea ihtiofaunei; 
    f.12) lucrãri de combatere a eroziunii solului; 
    f.13) lucrãri de regularizare a scurgerii pe versant; 
    g) principalele lucrãri de construcţii, echipamente hidromecanice, instalaţii şi aparate, 
descrierea acestora, cum ar fi: 
    g.1) lucrãri pentru baraj, ecrane de etanşare, descãrcãtorii de suprafaţã şi de fund, inclusiv 
disipatorii de energie aferenţi, prize de apã, lucrãri în cuveta lacului de acumulare şi alte lucrãri 
de tranzitare a debitelor, lucrãri de regularizare în aval de baraj; 
    g.2) lucrãri pentru repararea construcţiilor hidrotehnice din albii şi pentru refacerea axului 
cadastral; 
    g.3) evidenţierea lucrãrilor necesare menţinerii echilibrului ecologic în zonã; 
    h) plan de ansamblu al zonei, în care sunt amplasate lucrãrile ce fac obiectul avizului inclusiv 
lucrãrile de combatere a eroziunii solului şi de amenajare a torenţilor în bazinul de recepţie al 
lacului de acumulare şi în bazinul versant al sectorului de râu regularizat; 
    i) planuri pentru lucrãri provizorii din albii destinate execuţiei lucrãrilor de bazã: devierea 
apelor, apãrãri de mal, îndiguiri, halde de pãmânt sau piatrã, platforme ori incinte pentru 
organizarea de şantier etc.; 
    j) aparatura de mãsurã şi control necesarã pentru urmãrirea în timp a comportãrii barajului şi 
anexelor sale, posturi hidrometrice de exploatare şi sistemul informaţional, sistemul de prognozã 
hidrometeorologicã şi de avertizare - alarmare a populaţiei din zonele afectabile în caz de 
incidente la construcţia hidrotehnicã. 
     ART. 20 
    Pentru lucrãri distincte de derivaţii de debite între bazine hidrografice sau în interiorul 
aceluiaşi bazin, precum şi pentru aducţiuni magistrale, conţinutul documentaţiei se va stabili, 
dupã caz, în raport cu cel pentru lacuri de acumulare şi cel pentru lucrãri de regularizare a 
cursurilor de apã, adaptânduse corespunzãtor problemelor specifice derivaţiei sau aducţiunii în 
cauzã. 
     ART. 21 
    Pentru lucrãri de regularizare a cursurilor de apã, apãrãri şi consolidãri de maluri, 
consolidãri de albii şi praguri de fund, rectificãri şi reprofilãri de albii, lucrãri de dirijare a 
apei, documentaţia tehnicã va prezenta o soluţie constructivã, care, în funcţie de definirea 
corpului de apã în care se executã lucrarea, sã respecte conectivitatea hidraulicã a râului, în 
conformitate cu mãsurile pentru îmbunãtãţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi de realizare a 
lucrãrilor hidrotehnice de amenajare şi reamenajare a cursurilor de apã, pentru atingerea 
obiectivelor de mediu din domeniul apelor aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi 
dezvoltãrii durabile nr. 1.163/2007, şi va cuprinde: 
    a) clasa de importanţã a lucrãrilor conform standardelor în vigoare corelate cu prevederile 
Hotãrârii Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al 
riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung; 
    b) date specifice: delimitarea sectorului de curs de apã supus regularizãrii, lungimea sectorului 
şi kilometrajul dupã axul de referinţã cadastralã; suprafeţe şi obiective apãrate, comparativ cu 
situaţia dinainte de regularizare. Necesitatea lucrãrilor, suprafeţe de teren, obiective şi bunuri, cãi 
de comunicaţii apãrate. 



    Valoarea pagubelor înregistrate şi potenţiale; corelarea, dupã caz, cu lucrãri existente sau 
propuse de desecare, combaterea eroziunii solului, amenajarea torenţilor, lucrãri de apãrare 
împotriva apelor provenite de pe versanţi sau apelor interne etc.; 
    c) debite de calcul în regim natural şi amenajat şi nivelurile corespunzãtoare acestora în 
secţiunile de calcul, corelate cu prevederile din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, eventualele dezatenuãri ale undelor de viiturã produse pe sectorul 
regularizat şi în aval de acesta şi mãsurile şi lucrãrile propuse, parametrii proiectaţi ai albiei 
stabile, încadrarea sectorului regularizat în parametrii generali de traseu şi secţiune a albiei 
cursului de apã, corelarea lucrãrilor propuse cu exploatãrile de material din albie, ţinând seama 
de modificãrile curgerii debitelor solide; 
    d) mãsuri necesare pentru apãrarea de inundaţii a localitãţilor şi a obiectivelor economice şi 
sociale; 
    e) implicaţiile care se pot produce la tranzitarea undelor de apã din accidente la barajele din 
amonte şi mãsurile necesare în cazul unor lucrãri de regularizare situate în avalul acumulãrilor 
existente sau prevãzute; 
    f) prezentarea lucrãrilor de combatere a eroziunii solului şi de desecare pe terenurile agricole, 
ca şi a celor de amenajare a torenţilor din fondul forestier, necesare apãrãrii obiectivelor sau 
funcţionãrii lucrãrilor de regularizare; 
    g) mãsuri şi lucrãri pentru evacuarea apelor interne sau de pe versanţi în cazul în care prin 
îndiguire se creeazã incinte fãrã evacuãri naturale; 
    h) prevederi pentru urmãrirea în timp a comportãrii lucrãrilor de regularizare şi a morfologiei 
albiei regularizate; programul de observaţii. Prevederi pentru exploatare: cantoane, dotãri, 
sisteme de comunicaţie, modalitãţi de alimentare cu apã şi epurare a apelor uzate etc.; 
    i) lucrãrile de combatere a eroziunii solului şi de desecare pe terenurile agricole, precum şi 
lucrãrile de amenajare a torenţilor din fondul forestier, atunci când acestea sunt incluse în 
investiţii ca fiind indispensabile apãrãrii obiectivelor sau funcţionãrii lucrãrilor de regularizare; 
    j) planul de ansamblu pentru albia regularizatã şi teritoriul apãrat, cu menţionarea lucrãrilor de 
regularizare a incintelor care se formeazã şi a obiectivelor apãrate, inclusiv terenurile pe categorii 
de folosinţe, precum şi a limitelor de inundabilitate la asigurarea consideratã: 1: 10.000, 1: 5.000 
şi 1: 2.000; 
    k) profiluri longitudinale prin albia râului cu indicarea liniilor de pantã ale fundului, malurilor, 
lucrãrilor proiectate şi a apei la asigurarea consideratã, inclusiv lucrãrile de artã existente; 
coeficienţii de rugozitate, viteze-limitã şi efective; indicarea poziţiei canalelor de colectare a 
apelor de infiltraţie şi a traversãrilor. 
     ART. 22 
    Pentru îndiguiri şi incinte îndiguite, documentaţia tehnicã va cuprinde: 
    a) clasa de importanţã a obiectivului principal şi a celor colaterale şi conexe, din punct de 
vedere al apãrãrii împotriva efectelor dãunãtoare ale apelor mari. Pentru dezvoltãri şi extinderi de 
obiective existente sau pentru platforme industriale, clasa de importanţã se va examina pe 
ansamblul obiectivului în situaţia finalã prevãzutã. Pentru zonele sau platformele industriale, 
clasa de importanţã se va analiza pentru întreg ansamblul ce urmeazã a fi apãrat. În cazul unor 
obiective deja apãrate, analiza se va face pentru verificarea necesitãţii unor lucrãri suplimentare 
de apãrare, ca urmare a modificãrii clasei de importanţã, datoritã noului obiectiv sau noilor 
dezvoltãri; 
    b) provenienţa apelor care pot produce efecte dãunãtoare şi modalitãţile de acţionare a 
acestora asupra obiectivului şi funcţionãrii sale: ape meteorice, ape de suprafaţã de pe cursurile 



de apã permanente şi de pe vãile cu curgere nepermanentã, unde de apã ce pot proveni de la 
amenajãri hidrotehnice existente sau prevãzute, din amonte ori dominante faţã de obiectivul în 
cauzã, excese de umiditate datoritã ridicãrii nivelului apelor freatice, ape de scurgere de pe 
versanţi; 
    c) modalitãţile de acţionare a apelor asupra obiectivului prin: inundare şi propagare, 
subinundare, infiltrare, eroziune - colmatare etc.; 
    d) prevederile de sistematizare în plan orizontal şi vertical a obiectivului economic sau social, 
cu considerarea vecinãtãţilor sale; 
    e) prezentarea soluţiilor de apãrare împotriva inundaţiilor: 
    e.1) lucrãrile şi mãsurile de evacuare a apelor pluviale care se formeazã în incinta propriu-zisã 
şi de pe suprafeţele dominante; 
    e.2) lucrãrile şi mãsurile de apãrare pentru cursurile de apã care traverseazã incinta sau pentru 
cele din vecinãtate care la debite maxime pot afecta incinta şi obiectivul; 
    e.3) soluţiile de drenare, izolare sau altele, împotriva inundãrii din apele subterane; 
    f) soluţiile ce se vor propune vor avea în vedere, dupã caz, şi: 
    f.1) dezatenuarea debitelor maxime produse de îndiguirile din amonte sau atenuarea acestora 
prin lacuri de acumulare; 
    f.2) creşterile sau diminuãrile de debite maxime ca efecte ale unor derivaţii de ape mari; 
    f.3) remuurile produse de lucrãri care stranguleazã curgerea în aval; 
    g) implicaţiile care pot apãrea, precum şi mãsurile şi lucrãrile necesare, inclusiv sistemul de 
avertizare-alarmare automatã a lucrãrilor, populaţiei pentru apãrarea împotriva inundãrii din 
undele de apã provenite din accidente la sistemele hidrotehnice; 
    h) planuri şi secţiuni transversale: 1: 2.000 - 1: 200, privind sistematizarea în plan orizontal şi 
vertical a incintei obiectivului; 
    i) acord privind respectarea exigenţelor de performanţã referitoare la siguranţa digurilor, emis 
conform prevederilor Legii siguranţei digurilor nr. 259/2010. 
     ART. 23 
    Pentru lucrãri de regularizare a scurgerii pe versanţi şi corectãri de torenţi, documentaţia 
tehnicã va cuprinde: 
    a) suprafaţa totalã a zonei studiate, din care suprafaţa propusã pentru ameliorare, pe categorii 
de folosire şi grupe de deţinãtori: înainte şi dupã schimbarea categoriilor de folosire a terenurilor; 
dupã caz, structura fondului forestier în perimetrul studiat: proporţia speciilor, clasele de vârstã, 
categorii de consistenţã. 
    Situaţia suprafeţelor propuse pentru ameliorarea pe clase de eroziune şi de pantã, cu indicarea 
principalelor categorii de pagube provocate pe terenuri şi la obiective; 
    b) situaţia actualã a degradãrilor - pe grade de eroziune - şi a torenţializãrii reţelei hidrografice 
din fondul forestier, lungimea reţelei hidrografice totale, din care torenţializatã; debit solid mediu 
anual provenit de pe versanţi şi de pe reţeaua hidrograficã din perimetrul studiat; debit solid de 
calcul; cauze existente în afara fondului forestier, care provoacã colmatarea şi torenţializarea 
reţelei hidrografice din perimetrul studiat; 
    c) lucrãri de combatere a torenţialitãţii versanţilor existente în zonã, comportarea şi efectele 
acestora; corelarea, dupã caz, a lucrãrilor propuse cu cele existente, în curs de proiectare şi 
prevãzute în celelalte sectoare interesate: agricol, respectiv forestier, ape, cãi de comunicaţii şi 
altele asemenea; 
    d) descrierea lucrãrilor de combatere a torenţialitãţii, pe clase de pantã şi de eroziune, a celor 
de amenajare a terenurilor cu alunecãri, a formaţiilor eroziunii de adâncime sau a torenţilor; 



principalele tipuri de lucrãri cu elemente hidraulice şi geometrice; 
    e) situaţia fondului piscicol natural pe reţeaua hidrograficã din perimetrul studiat, cerinţe 
minime de debit în aval de lucrãri hidrotehnice; prevederi de lucrãri şi mãsuri pe reţeaua de 
formaţii torenţiale şi pe principalele cursuri de apã, în vederea îmbunãtãţirii fondului piscicol 
natural; 
    f) efectele preconizate privind reducerea eroziunilor de suprafaţã şi a celor de adâncime, 
reducerea pierderilor de sol, în metri cubi pe hectar şi pe an: 
    f.1) pentru lucrãrile care nu au ca scop şi apãrarea împotriva colmatãrii lacurilor de acumulare 
sau pentru lucrãrile de regularizare a sectoarelor de cursuri de apã se vor indica comparativ 
numai datele globale; 
    f.2) pentru lucrãrile care au ca scop şi apãrarea împotriva colmatãrii a lacurilor de acumulare 
sau a regularizãrilor de cursuri de apã se vor preciza bilanţul eroziunilor de sol, de suprafaţã şi 
adâncime de pe întregul fond funciar agricol şi silvic al perimetrului studiat, la viitura de 
proiectare, defalcat pe subbazine aferente direct lacului de acumulare sau regularizãrilor, precum 
şi bilanţul eroziunilor de sol, de suprafaţã şi adâncime, pe ansamblul bazinului de recepţie al 
lacului de acumulare - fond funciar agricol şi silvic - pentru anul mediu şi pentru viiturile de 
proiectare a lacului de acumulare; 
    g) plan de situaţie cu delimitarea suprafeţelor pe categorii de folosire şi a suprafeţelor 
ameliorate propuse, cu precizarea principalelor lucrãri de combatere a torenţialitãţii de suprafaţã 
şi de adâncime; 
    h) profiluri longitudinale prin formaţiile eroziunii de adâncime, cu indicarea principalelor 
lucrãri propuse. 
     ART. 24 
    Pentru lucrãri de combatere a eroziunii solului, documentaţia tehnicã va cuprinde: 
    a) suprafaţa totalã a zonei studiate, din care suprafaţa propusã pentru ameliorare, pe categorii 
de folosire şi grupe de deţinãtori: înainte şi dupã schimbarea categoriilor de folosire a terenurilor; 
dupã caz, structura fondului forestier în perimetrul studiat: proporţia speciilor, clasele de vârstã, 
categorii de consistenţã. 
    Situaţia suprafeţelor propuse pentru ameliorarea pe clase de eroziune şi de pantã, cu indicarea 
principalelor categorii de pagube provocate pe terenuri şi la obiective; 
    b) situaţia actualã a degradãrilor - pe grade de eroziune - şi a torenţializãrii reţelei hidrografice 
din fondul forestier, lungimea reţelei hidrografice totale, din care torenţializatã; debit solid mediu 
anual provenit de pe versanţi şi de pe reţeaua hidrograficã din perimetrul studiat; debit solid de 
calcul; cauze existente în afara fondului forestier, care provoacã colmatarea şi torenţializarea 
reţelei hidrografice din perimetrul studiat; 
    c) lucrãri de combaterea eroziunii solului existente în zonã, comportarea şi efectele acestora; 
corelarea, dupã caz, a lucrãrilor propuse cu cele existente, în curs de proiectare sau prevãzute în 
celelalte sectoare interesate: agricol, respectiv forestier, ape, cãi de comunicaţii şi altele 
asemenea; 
    d) descrierea lucrãrilor de combatere a eroziunii de suprafaţã, pe clase de pantã şi de eroziune, 
a celor de amenajare a terenurilor cu alunecãri, a formaţiilor eroziunii de adâncime sau a 
torenţilor; principalele tipuri de lucrãri cu elemente hidraulice şi geometrice; 
    e) situaţia fondului piscicol natural pe reţeaua hidrograficã din perimetrul studiat, cerinţe 
minime de debit în aval de lucrãrile hidrotehnice; prevederi de lucrãri şi mãsuri pe reţeaua de 
formaţii torenţiale şi pe principalele cursuri de apã, în vederea îmbunãtãţirii fondului piscicol 
natural; 



    f) efectele preconizate privind reducerea eroziunilor de suprafaţã şi a celor de adâncime, 
reducerea pierderilor de sol, în metri cubi pe hectar şi pe an: 
    f.1) pentru lucrãrile care nu au ca scop şi apãrarea împotriva colmatãrii lacurilor de acumulare 
sau a lucrãrilor de regularizare a sectoarelor de cursuri de apã se vor indica comparativ numai 
datele globale; 
    f.2) pentru lucrãrile care au ca scop şi apãrarea împotriva colmatãrii lacurilor de acumulare sau 
a regularizãrilor de cursuri de apã se va prezenta bilanţul eroziunilor de sol (de suprafaţã şi 
adâncime) de pe întregul fond funciar agricol al perimetrului studiat, la viitura de proiectare, 
defalcat pe subbazine aferente direct lacului de acumulare sau regularizãrilor, precum şi bilanţul 
eroziunilor de sol (de suprafaţã şi adâncime) pe ansamblul bazinului de recepţie al lacului de 
acumulare - fond funciar agricol şi silvic - pentru anul mediu şi pentru viiturile de proiectare a 
lacului de acumulare; 
    g) plan de situaţie, cu delimitarea suprafeţelor pe categorii de folosire şi a suprafeţelor 
propuse, cu precizarea principalelor lucrãri de combatere a eroziunii solului de suprafaţã şi de 
adâncime; 
    h) profiluri longitudinale prin formaţiile eroziunii de adâncime, cu indicarea principalelor 
lucrãri propuse. 
     ART. 25 
    Pentru lucrãri de desecãri, asanãri şi drenaje, documentaţia tehnicã va cuprinde: 
    a) date privind: suprafaţa sistemului de desecare şi suprafaţa agricolã amelioratã; 
    b) provenienţa excesului de umiditate, bilanţul hidric, regimul lunar al debitelor evacuate; 
    c) cantitatea de apã necesar a fi evacuatã în anul cu probabilitatea de calcul consideratã (totalã 
şi pe fiecare evacuare); ploi de calcul pentru durate normate, zonarea suprafeţelor dupã 
coeficienţii de scurgere, volumul anual de apã şi regimul lunar al cantitãţilor de apã evacuate în 
anul de calcul, debitul maxim de dimensionare şi regimul de funcţionare a evacuatorilor; 
    d) verificarea capacitãţii de primire a receptorului natural în care se face evacuarea; modul de 
evacuare a apelor interne; lucrãri necesare pentru asigurarea capacitãţii de transport a 
receptorului şi a debuşeelor traversãrilor peste acestea, pe sectorul influenţat, ca urmare a 
executãrii lucrãrilor de desecare; 
    e) lucrãrile şi instalaţiile prevãzute pentru evacuarea apelor din desecare sau drenaj, în raport 
cu nivelurile caracteristice ale receptorilor naturali: numãrul gurilor de vãrsare gravitaţionalã, cu 
sau fãrã construcţii pentru reglarea debitelor efluente sau a nivelurile acestora; staţii de pompare; 
canale deschise sau închise în rambleu, pentru transportul apelor interne în zona dig-mal, în cazul 
zonelor îndiguite şi influenţa acestor lucrãri asupra curgerii apelor mari; 
    f) lucrãri şi construcţii hidrotehnice în albie şi la malurile acesteia, necesare funcţional pentru 
asigurarea desecãrii; lucrãri de traversare-intersectare a canalelor sau a conductelor din sistemul 
de desecare, cu diguri, cursuri de apã, vãi naturale. Conţinutul acestor documentaţii este cel 
stabilit pentru traversãri; 
    g) studii hidrogeologice pentru prognoza modificãrilor regimului apelor subterane, 
consecinţele previzibile, mãsuri şi lucrãri ce decurg din acestea, cu justificarea soluţiilor propuse, 
studii cu privire la impactul lucrãrilor respective asupra mediului, în special asupra apelor, cu 
evidenţierea eventualelor efecte negative şi a modificãrilor sistemului; 
    h) instalaţii de mãsurare a debitelor şi volumelor de apã interne evacuate, la fiecare punct de 
evacuare. 
     ART. 26 
    Pentru trasee şi traversãri ale apelor de suprafaţã cu drumuri (poduri), conducte de 



transport lichide şi gaze, cãi de comunicaţie, linii electrice, de telecomunicaţii, funiculare sau 
altele asemenea, documentaţia tehnicã va cuprinde: 
    a) precizarea clasei de importanţã şi a categoriei cãii sau conductei ce traverseazã cursul de 
apã, cu debitele caracteristice de calcul şi nivelul corespunzãtor debitului de calcul, cote talveg. 
    Este obligatorie prezentarea documentelor cuprinzând datele hidrologice de bazã furnizate de 
administraţia bazinalã de apã sau INHGA; 
    b) calculul hidraulic al debuşeelor traversãrilor apelor de suprafaţã, traseele cãilor de 
comunicaţie cu amplasarea şanţurilor de gardã, podeţelor şi a altor lucrãri destinate asigurãrii 
scurgerii apelor de pe versanţi sau din zona de interfluviu. Influenţa lucrãrilor propuse asupra 
obiectivelor existente sau proiectate din zonã; 
    c) la traseele care traverseazã amplasamente reţinute pentru lacuri de acumulare ce se vor 
realiza în viitor (potrivit schemei directoare de amenajare şi management), documentaţia tehnicã 
va trebui sã prezinte şi variante de ocolire a acestor amplasamente; 
    d) mãsuri de asigurare a funcţionãrii în interdependenţã cu balastierele din zonã, pentru 
evitarea implicaţiilor negative cauzate de exploatãrile de agregate minerale în zona de influenţã; 
    e) mãsuri pentru asigurarea circulaţiei normale a apelor de suprafaţã interceptate de 
terasamentele drumurilor sau cãilor ferate, în scopul prevenirii degradãrii terenurilor agricole; 
    f) prezentarea adâncimii de îngropare, precum şi lucrãrile propuse pentru stabilizarea patului 
albiei în corelare cu lucrãrile de regularizare existente sau proiectate pentru situaţii de 
subtraversare a cursurilor de apã cu conducte; 
    g) lucrãrile, mãsurile şi responsabilitãţile pentru prevenirea poluãrii apelor de suprafaţã şi 
subterane din cauza unor defecţiuni sau avarii la conductele ce transportã produse care prin 
natura lor, sunt poluante, precum şi mãsurile şi mijloacele de avertizare-alarmare a folosinţelor 
din aval; 
    h) pentru râurile pe care existã sau sunt prevãzute lacuri de acumulare, la stabilirea 
principalelor trasee de drumuri, linii ferate sau conducte, se vor avea în vedere şi undele de apã 
datorate accidentelor la baraje, stabilite în colaborare cu proiectanţii acumulãrilor respective; 
    i) mãsurile de asigurare a etanşeitãţii digurilor de apãrare împotriva inundaţiilor, ce sunt 
traversate de conducte; 
    j) prezentarea mãsurilor ce se impun pentru punerea în siguranţã la ape mari a obiectivelor 
realizate în scopul asigurãrii funcţionãrii şi exploatãrii conductelor ce traverseazã cursurile de 
apã, cum sunt: staţii de compresoare-pompare, puncte de exploatare-întreţinere, locuinţe pentru 
personalul de exploatare; 
    k) profil longitudinal al sectorului de traseu studiat, pe care vor fi indicate: linia terenului 
natural, linia roşie a traseului, talvegul albiilor traversate şi adiacente cu nivelurile maxime ale 
apelor la probabilitatea normatã, obiectivele ce pot fi afectate; 
    l) profilul transversal prin albie în zona traversãrii care va cuprinde talvegul albiei, linia roşie, 
nivelurile maxime şi eventualele supraînãlţãri de nivel provocate de lucrarea propusã; 
    m) dispoziţia generalã a fiecãrei traversãri, cu prezentarea parametrilor hidraulici şi 
constructivi, cota la partea cea mai coborâtã a suprastructurii, nivelurile maxime ale apei în 
secţiune şi lucrãrile de racordare (rampe de acces, diguri de dirijare, consolidãri etc.). 
    În cazul subtraversãrilor de conducte, dispoziţia generalã va cuprinde şi date privind 
adâncimea de îngropare şi lucrãrile de punere în siguranţã a conductei şi de împiedicare a 
poluãrii apelor; 
    n) tabel centralizator al traversãrilor cursurilor de apã cu podeţe, poziţia de identificare pe 
planul general de situaţie, caracteristicile cursului de apã (debitele maxime, viteza şi panta în 



secţiunea traversãrii), deschiderea debuşeului şi înãlţimea de liberã trecere în ceea ce priveşte 
drumurile forestiere; 
    o) pentru situaţii de traversãri cursuri de apã cu linii electrice este necesarã prezentarea 
urmãtoarelor elemente: 
    o.1) clasa de importanţã privind apãrarea împotriva inundaţiilor în funcţie de puterea instalatã, 
de importanţa şi necesitãţile obiectivelor deservite, ca şi de etapele ulterioare de dezvoltare; 
    o.2) mãsuri şi lucrãri de apãrare pentru asigurarea continuitãţii alimentãrii cu energie a 
consumatorilor pe perioada inundaţiilor; 
    o.3) mãsuri şi lucrãri pentru protecţia apelor de suprafaţã şi subterane, precum şi a solului, în 
situaţii de scurgeri de ulei de la transformatori; 
    p) pentru traversãri de cabluri de telecomunicaţii, conţinutul documentaţiei se va adapta 
conform celui de mai sus. 
     ART. 27 
    (1) Pentru amenajãri şi instalaţii de extragere şi prelucrare a agregatelor minerale din 
albii sau malurile cursurilor de apã, cuvetele lacurilor şi bãlţilor şi din terase documentaţia 
tehnicã va cuprinde: 
    a) caracterizarea zonei de amplasare şi a zãcãmintelor de agregate minerale supuse evaluãrii şi 
avizãrii; 
    b) contractul de închiriere a perimetrului aflat în domeniul public al statului de interes naţional 
din care se vor exploata agregatele minerale; 
    c) prezentarea procesului tehnologic de extracţie şi transport la staţia de sortare-expediţie, 
perimetrele de exploatare a balastului pe etape principale şi pilierii de siguranţã, lucrãrile de 
regularizare a albiei cursurilor de apã ce se impun ca urmare a exploatãrii balastului; 
    d) prezentarea utilitãţilor şi a surselor de alimentare; 
    e) capacitatea de producţie; lista obiectelor balastierei; clasa de importanţã pentru apãrarea de 
inundaţii; 
    f) studiul tehnic zonal care, pe baza analizei morfologiei albiei minore şi majore, a dinamicii şi 
evoluţiei albiei, cu precizarea limitelor de inundare, a transportului de aluviuni în suspensie şi 
târâte şi a mãsurilor şi lucrãrilor pentru stabilizarea albiei, sã demonstreze cã se încadreazã în 
condiţiile prevederilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 107/1996, cu modificãrile şi completãrile 
ulterioare. Vor fi prezentate şi obiectivele existente în zonã, terenurile riverane şi zonele de 
restricţii, cu criteriile de constituire a acestora. 
    Pentru exploatãrile de balast din albiile situate în apropiere de captãri de apã, poduri, podeţe, 
terasamente de cãi de comunicaţii ori lucrãri de apãrare se va prezenta şi acordul beneficiarilor 
acestora, dupã caz; 
    g) studii hidrogeologice pentru precizãri privind influenţele asupra resurselor de apã 
subterane; 
    h) elemente privind procesul tehnologic de exploatare: 
    h.1) capacitatea anualã de producţie; 
    h.2) perimetre de exploatare, pe etape, adâncimi de extracţie, pilieri de siguranţã; 
    h.3) lista obiectivelor care constituie unitatea de exploatare; 
    h.4) tehnologia de extracţie, sortare-transport-depozitare şi zonele de depozitare; 
    h.5) condiţii de curgere a apelor ca efect al extragerii balastului şi de refacere a terenurilor de 
pe care s-a extras balastul; 
    h.6) alimentarea cu apã şi lucrãrile pentru decantarea şi recircularea apelor de spãlare; 
    h.7) canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; 



    h.8) prezentarea cãilor de acces la exploatarea de balast, la staţia de sortare şi, dupã caz, 
acceptul administratorului/ proprietarului acestora; 
    i) ridicãri topo periodice pentru urmãrirea în timp a comportãrii albiei în zona balastierei şi a 
obiectivelor ce pot fi afectate (poduri, prize de apã etc.) şi programul de observaţii; 
    j) fişa perimetrului temporar de exploatare întocmitã conform Legii minelor nr. 85/2003, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare, cu prezentarea morfologiei albiei minore şi majore, a 
dinamicii şi evoluţiei albiei, cu precizarea limitelor de inundare şi a mãsurilor şi lucrãrilor pentru 
stabilizarea albiei; 
    k) pentru exploatarea agregatelor minerale din cursurile de apã în zonele de frontierã, 
documentaţia tehnicã pentru avizul de gospodãrire a apelor necesar pentru emiterea permisului 
de exploatare cuprinde mãsurile şi lucrãrile speciale prevãzute prin reglementãrile şi convenţiile 
încheiate de statul român cu pãrţile interesate; 
    l) pentru Dunãre şi cursurile de apã navigabile se va prezenta avizul autoritãţii de navigaţie şi 
celelalte avize şi acorduri legale. 
    (2) Pentru balastierele din terasã se vor mai prezenta: 
    a) planuri de situaţie; 
    b) încadrarea suprafeţei terenului la categoria corespunzãtoare investiţiei; 
    c) certificat de urbanism care sã prevadã în mod expres realizarea acestei investiţii pe terenul 
respectiv; 
    d) studiu hidrogeologic; 
    e) acceptul beneficiarilor lucrãrilor existente în zona limitrofã ce pot fi afectate, dupã caz; 
    f) studiu de evaluare a impactului asupra mediului privind influenţa acestei activitãţi asupra 
apelor subterane din zonã şi, respectiv, a captãrilor din surse subterane; 
    g) studiu de inundabilitate, dupã caz. 
    (3) Adâncimea maximã de exploatare a agregatelor minerale trebuie sã fie deasupra nivelului 
apelor subterane, cel puţin 1,00 m, astfel încât acoperãmântul resursei sã nu fie afectat. 
     ART. 28 
    Pentru depozite de deşeuri şi reziduuri, halde de steril, zgurã, cenuşã, şlamuri, nãmoluri, 
documentaţia tehnicã va cuprinde: 
    a) încadrarea lucrãrilor în clasa de importanţã, având în vedere importanţa obiectivului, 
menajer sau industrial, precum şi mãrimea efectelor în aval în caz de avarii sau accidente la 
depozite; 
    b) descrierea caracteristicilor depozitelor menajere, cantitãţi de gunoaie menajere şi stradale 
depozitate, capacitatea de depozitare necesarã, prezentarea procesului tehnologic şi a 
tehnologiilor folosite pentru depozitare. Pentru depozitele de deşeuri industriale se vor preciza 
cantitãţile de deşeuri, steril, zgurã, şlamuri, nãmol rezultate în t/zi, t/an, inclusiv compoziţia 
fizico-chimicã a acestora; 
    c) se va prezenta tehnologia utilizatã pentru neutralizarea, depozitarea şi valorificarea 
deşeurilor stocate; 
    d) prezentarea utilitãţilor şi surselor de alimentare; 
    e) prezentarea mãsurilor de integrare în ecosistem şi de urmãrire a efectelor negative atât 
pentru amplasamentele depozitelor de deşeuri menajere, cât şi pentru cele industriale; 
    f) prezentarea lucrãrilor de apãrare a depozitului împotriva inundaţiilor provocate de undele de 
viiturã de pe cursurile de apã din zonã, scurgerile de pe versanţi şi precipitaţiile maxime cãzute 
pe suprafaţa depozitului; 
    g) prezentarea mãsurilor de protecţie a taluzurilor în timpul depozitãrii şi de evitare a 



antrenãrii de cãtre vânt a particulelor depuse pe acestea; 
    h) prezentarea mãsurilor de redare în circuit a suprafeţei de teren dupã epuizarea capacitãţii de 
depozitare şi a mãsurilor de stabilitate a taluzurilor; 
    i) mãsuri speciale de punere în siguranţã a lucrãrilor în perioada de exploatare şi de stabilizare 
în condiţii de supraînãlţare a acestora. Concluziile studiilor de specialitate privind stabilitatea 
taluzurilor; 
    j) sistemul de monitoring al calitãţii apelor subterane din zona de influenţã a depozitului; 
    k) modificarea regimului de curgere pe cursurile de apã şi inundabilitatea în amonte pentru 
cazul în care depozitul este amplasat pe firul vãii sau în luncã; 
    l) lucrãrile şi mãsurile de protecţie a apelor de suprafaţã şi subterane din zona depozitelor de 
deşeuri, împotriva poluãrii cu ape uzate provenite din infiltraţii sau din evacuãri dirijate din 
aceste depozite; 
    m) lucrãri de drenaj ale apelor de exfiltraţii, ale lucrãrilor de epurare a apelor uzate, de 
compost şi caracteristicile acestora; 
    n) planşe cu lucrãrile propuse (plan şi secţiuni) cu principalele caracteristici hidrologice, 
hidraulice, constructive şi tehnologice. 
     ART. 29 
    Pentru plantãri şi defrişãri de vegetaţie lemnoasã, perdele antierozionale şi filtrante în 
zone de protecţie sau în albiile majore, care nu fac parte din fondul forestier, documentaţia 
tehnicã va cuprinde: 
    a) caracteristicile geologice, hidrogeologice, pedologice şi hidrologice ale zonei supuse 
amenajamentelor silvice; 
    b) prezentarea lucrãrilor propuse în toate etapele de dezvoltare şi a capacitãţilor existente. 
Descrierea speciilor utilizate pentru plantãri, însoţite de justificarea criteriilor de selecţie a 
acestora; 
    c) elemente privind corelarea funcţionalã cu lucrãrile de gospodãrire a apelor existente şi 
prevãzute, precum şi cu prevederile diverselor programe de dezvoltare teritorialã, agricolã, 
energeticã etc.; 
    d) efecte preconizate ca urmare a realizãrii planurilor de amenajamente silvice, cu referire la 
asigurarea stabilitãţii terenurilor, conservarea ecosistemelor acvatice; 
    e) planuri de situaţie, cu indicarea lucrãrilor propuse. 
     ART. 30 
    (1) Pentru lucrãri de alimentare cu apã din sursa subteranã de adâncime, prospecţiuni 
geologice şi de explorare/exploatare prin foraje, documentaţia tehnicã va cuprinde: 
    a) scopul lucrãrilor de foraj: 
    a.1) studii: hidrogeologice elaborate/expertizate de INHGA, geotehnice, prospecţiuni, 
caracterizare hidrostructuri, extindere lucrãri de captare, resurse şi rezerve de ape subterane şi, 
dupã caz, determinare perimetru hidrogeologic şi zone de protecţie; 
    a.2) explorare şi/sau exploatare; 
    a.3) de observaţie: supravegherea evoluţiei în timp a regimului cantitativ şi calitativ al apelor 
subterane; 
    b) conţinutul minimal al documentaţiilor pentru executarea forajelor: 
    b.1) date generale privind folosinţa (beneficiar, scopul utilizãrii apei: potabilã, industrie 
alimentarã şi farmaceuticã etc.); 
    b.2) breviar de calcul pentru justificarea cerinţei şi a necesarului de apã conform standardelor 
în vigoare; 



    b.3) caracterizarea condiţiilor naturale ale zonei amplasamentului: date climatice: precipitaţii 
şi temperaturi, date geomorfologice, date hidrografice etc.; 
    b.4) plan de amplasare scara 1: 25.000 şi de detaliu al obiectivului; 
    c) caracterizarea geologico-structuralã (dupã datele din literatura de specialitate, completate 
obligatoriu cu date ale forajelor din zonã): 
    c.1) hãrţi geologice la scara 1: 50.000 sau 1: 200.000; 
    c.2) secţiuni geologice pe baza forajelor existente în zonã la scara 1: 5.000-1: 25.000; 
    c.3) dupã caz, bloc diagrame pentru explicitarea structurii geologice; 
    c.4) hãrţi structurale cu izobate şi izopahite ale formaţiunilor purtãtoare de apã şi ale celor 
acoperitoare; 
    c.5) hãrţi cu interpretarea datelor de electrometrie (potenţial electric); 
    d) caracterizarea hidrogeologicã şi hidrochimicã (dupã datele din literatura de specialitate 
completatã obligatoriu cu rezultatele forajelor hidrogeologice din zonã): 
    d.1) hãrţi cu amplasamentul lucrãrilor existente: foraje, lucrãri de captare (izvoare, drenuri, 
front de puţuri) a apelor subterane, lucrãri hidrotehnice şi de hidroamelioraţii, lucrãri edilitare, 
rampe de gunoi, depozite de deşeuri, industrie poluantã etc.; 
    d.2) hãrţi cu hidroizopahite şi hidroizofreate; 
    d.3) secţiuni hidrogeologice; 
    d.4) tabele sintetice cu datele tehnice şi de execuţie, rezultatele testelor de pompare, conform 
standardelor în vigoare, parametrii hidraulici (K, T, R, S, q); 
    d.5) tabele cu rezultatele analizelor fizico-chimice care vor include în mod obligatoriu 
poluanţii chimici toxici sintetici şi nesintetici; 
    d.6) mãsuri prevãzute pentru apãrarea împotriva inundaţiilor. inclusiv pentru perioada de 
execuţie şi de probã a forajelor; 
    d.7) mãsuri de protecţie a resurselor de apã; 
    d.8) concluzii, recomandãri, propuneri de lucrãri şi echipare a forajelor pentru exploatare. 
    (2) Documentaţia tehnicã pentru eliberarea autorizaţiei de gospodãrire a apelor va cuprinde 
obligatoriu fişa de inventariere a forajelor hidrogeologice executate în cadrul folosinţei de apã 
sau în alte scopuri, întocmitã conform anexei la prezentul normativ. 
    (3) Pentru forajele cu caracter de explorare/exploatare se vor întocmi şi instrucţiuni specifice 
de exploatare. 
     ART. 31 
    Pentru staţii electrice de transformare şi de transformare cu tensiune în secundar, 
documentaţia tehnicã va cuprinde: 
    a) clasa de importanţã privind apãrarea împotriva apelor mari în funcţie de puterea instalatã, 
de importanţa şi necesitãţile obiectivelor deservite de lucrãrile în cauzã, ca şi de etapele 
urmãtoare de dezvoltare; 
    b) amplasamentul staţiei şi eventualele lucrãri sau mãsuri de apãrare pentru asigurarea 
continuitãţii alimentãrii cu energie a consumatorilor în perioadele de ape mari. Situaţia 
inundabilitãţii lucrãrilor energetice şi a eventualelor lucrãri pentru asigurarea neîntreruptã a 
traficului de telecomunicaţii şi semnalizãri ale staţiei de transformare; 
    c) mãsuri şi lucrãri de protecţie a solului, a apelor de suprafaţã sau subterane, faţã de 
eventualele scurgeri de ulei de la transformatori; 
    d) pentru instalaţii de telecomunicaţii conţinutul documentaţiei se va adapta conform celor 
prezentate la lit. a)-c). 
     ART. 32 



    Pentru planuri de amenajament silvic se vor elabora documentaţii de sintezã ce vor 
cuprinde: 
    a) caracteristicile geologice, hidrogeologice, pedologice şi hidrologice ale zonei supuse 
amenajamentelor silvice; 
    b) prezentarea lucrãrilor propuse în toate etapele de dezvoltare şi a capacitãţilor existente; 
    c) elemente privind corelarea funcţionalã cu lucrãrile de gospodãrire a apelor existente şi 
prevãzute, precum şi cu prevederile diverselor programe de dezvoltare teritorialã, agricolã, 
energeticã etc.; 
    d) efecte preconizate ca urmare a realizãrii planurilor de amenajamente silvice, cu referire la 
asigurarea stabilitãţii terenurilor, conservarea ecosistemelor acvatice; 
    e) planuri de situaţie, cu indicarea lucrãrilor propuse. 
     ART. 33 
    (1) În cazul documentaţiilor de urbanism, precum planul de amenajare a teritoriului (PAT), 
documentaţia tehnicã pentru obţinerea avizului de gospodãrire a apelor va cuprinde: 
    a) sinteza strategiilor sectoriale şi modul de intercorelare a acestora; 
    b) prevederile programelor de lucrãri pe orizonturile de timp considerate; 
    c) indicarea sinteticã, însoţitã de reprezentarea cartograficã, a zonelor pentru care s-a stabilit 
cã este necesarã o protecţie specialã a apelor de suprafaţã sau subterane (zone sensibile, zone 
vulnerabile la poluarea cu nitraţi, perimetrul hidrogeologic, zone de protecţie sanitarã ale 
captãrilor de apã destinate alimentãrii cu apã a populaţiei sau a industriei alimentare, zone care 
condiţioneazã existenţa unor habitate sau specii dependente de apã, zone inundabile), precum şi 
definirea şi fundamentarea restricţiilor introduse în aceste zone; 
    d) mãsuri şi lucrãri considerate pe domenii pentru corelare cu strategia de gospodãrire a apelor 
în vederea îndeplinirii programului privind utilizarea apelor şi protecţia împotriva epuizãrii; 
    e) sinteza studiului de evaluare a resurselor de apã; 
    f) sinteza studiului de amenajare a bazinelor hidrografice; 
    g) sinteza studiului de echipare hidroedilitarã a teritoriului corelat cu dezvoltarea urbanisticã a 
acestuia. 
    (2) În cazul planului de urbanism zonal (PUZ), al planului de urbanism general (PUG) şi 
al planului de urbanism de detaliu (PUD), documentaţia tehnicã va cuprinde: 
    a) destinaţia terenului cu bilanţul acestuia pe categorii de folosinţã a terenului; 
    b) condiţii de amplasare a obiectivelor socioeconomice, cu prezentarea zonãrii 
amplasamentelor în funcţie de gradul de inundabilitate; 
    c) funcţie de gradul de detaliere a documentaţiei se vor prezenta elemente privind 
asigurarea lucrãrilor de apãrare împotriva inundaţiilor şi de echipare hidroedilitarã 
corelate, ca termene de realizare, cu echiparea urbanisticã; 
    d) echiparea hidroedilitarã cu prezentarea situaţiei alimentãrii cu apã, canalizarea 
apelor uzate, receptorii naturali, depozite de deşeuri menajere sau industriale şi altele, 
existente sau propuse, încadrarea realizãrii acestor tipuri de lucrãri în perioadele de 
tranziţie conţinute în Tratatul de aderare; 
    e) regulamentul local de urbanism. 
     ART. 34 
    (1) Pentru lucrãri, construcţii şi instalaţii executate pe malul mãrii, falezã şi plaja mãrii, 
conţinutul documentaţiei se adapteazã conform categoriei de lucrãri care se realizeazã. 
    (2) Pentru lucrãri executate pe fundul apelor maritime interioare şi al mãrii teritoriale, pe 
platoul continental sau pentru apãrarea ţãrmului, conţinutul documentaţiei se adapteazã conform 



categoriei de lucrãri care se realizeazã. De asemenea, se vor prezenta: 
    a) fundamentarea lucrãrilor şi soluţiilor tehnologice pe baza studiilor meteorologice, 
hidrologice, hidrochimice specifice; 
    b) sistemul de urmãrire în timp a comportãrii construcţiilor cu dotãri specifice pentru condiţii 
maritime; 
    c) analiza de impact asupra mediului marin, în funcţie de categoria de lucrãri. 
     ART. 35 
    Pentru obţinerea avizului de gospodãrire a apelor pentru evaluarea rezervelor de 
agregate minerale şi obţinerea permisului de exploatare a agregatelor minerale, 
documentaţia tehnicã va cuprinde: 
    a) date generale privind: 
    a.1) localizarea perimetrului propus evaluãrii: bazinul hidrografic, cursul de apã, borna CSA, 
judeţul, localitatea sau localitãţile din zonã; 
    a.2) necesitatea evaluãrii rezervei; 
    a.3) proiectantul, beneficiarul; 
    a.4) categoria rezervei, structura şi caracteristicile materialului; 
    a.5) calculul cantitãţilor propuse pentru evaluare, pe categorii de rezerve, cu luarea în 
considerare a volumului de agregate minerale încorporat în pilierii de siguranţã; 
    b) caracterizarea zonei de amplasare şi elemente de coordonare: 
    b.1) date hidrogeologice: niveluri, direcţie de curgere, parametri hidraulici, calitatea apei 
subterane; 
    b.2) date hidrologice de bazã: niveluri şi debite minime, medii şi maxime (cu evidenţierea 
unor situaţii caracteristice); 
    b.3) morfologia albiei minore şi majore, precizarea limitelor de inundare, a transportului de 
aluviuni în suspensie şi târâte; 
    b.4) obiective existente în zonã, lucrãri hidrotehnice în albie (minorã şi majorã) şi în zona 
riveranã acesteia, lucrãri de traversare a albiei, captãri de apã subteranã şi zonele de protecţie ale 
acestora, perimetre de restricţie (pe zona perimetrului evaluat şi pe câte o lungime de perimetru 
şi aval); 
    b.5) studiul tehnic zonal, cu menţionarea perimetrului de exploatare, adâncimi şi tehnologii de 
extracţie; 
    b.6) mãsuri şi lucrãri pentru stabilizarea albiei şi malurilor, de protecţie a obiectivelor din 
zonã; 
    b.7) concluziile studiilor necesare în vederea evaluãrii rezervei; 
    c) referatele tehnice de specialitate emise de administraţiile bazinale de apã privind încadrarea 
zonei pentru care se solicitã evaluarea rezervei în schema directoare de amenajare a bazinului 
hidrografic (mãsuri şi lucrãri necesare în exploatare şi alte recomandãri specifice); 
    d) punctul de vedere al beneficiarilor lucrãrilor şi, dupã caz, al proiectantului referitor la 
pilierii de siguranţã şi mãsurile de punere în siguranţã a lucrãrilor hidrotehnice, hidroenergetice 
etc., existente în zona de influenţã a rezervei supusã avizãrii; 
    e) piese desenate: 
    e.1) plan de încadrare în zona la scara 1:100.000-1:200.000, cu evidenţierea lucrãrilor 
existente şi prevãzute în schema directoare de amenajare şi gospodãrire a apelor a bazinului 
hidrografic respectiv şi perimetrul propus pentru evaluare; 
    e.2) planuri de situaţie la scara 1:2.000-1:25.000, cu precizarea limitelor rezervelor totale de 
balast; 



    e.3) profiluri longitudinale şi transversale prin albie; 
    e.4) secţiuni geologice pe fiecare linie de foraje de cercetare. 
     ART. 36 
    Pentru lucrãri de închidere a minelor/carierelor, cimitirelor şi reconstrucţia ecologicã a 
zonelor afectate, conţinutul documentaţiei se adapteazã conform categoriei de lucrãri care se 
realizeazã. 
     ART. 37 
    Pentru lucrãri de menţinere sau înfiinţare a zonelor naturale protejate, documentaţia 
tehnicã va cuprinde: 
    a) date generale privind: 
    a.1) localizarea perimetrului zonei protejate: bazinele hidrografice, cursul de apã, judeţul, 
localitatea sau localitãţile din zonã, suprafeţe ale zonei protejate; 
    a.2) caracteristicile geologice, hidrogeologice, pedologice şi hidrologice, acvafaunistice, 
amenajamente de orice fel şi altele; 
    a.3) elemente privind corelarea funcţionalã cu lucrãrile de gospodãrire a apelor existente şi 
prevãzute, precum şi cu prevederile diverselor programe de dezvoltare teritorialã, agricolã, 
energeticã etc.; 
    a.4) planuri de management adecvate întocmite conform legislaţiei în vigoare, specifice 
siturilor desemnate sau integrate în alte planuri de management şi mãsuri legale, administrative 
sau contractuale, în scopul evitãrii deteriorãrii habitatelor speciilor de animale şi plante, precum 
şi a perturbãrii speciilor pentru care zonele au fost desemnate; 
    b) piese desenate: plan de încadrare în zonã la scara 1:100.000-1:200.000, cu precizarea 
limitelor zonelor naturale protejate şi a vecinãtãţilor. 
     ART. 38 
    Pentru lucrãri de deschidere cariere, conţinutul documentaţiei tehnice se adapteazã 
conform categoriilor de lucrãri care trebuie realizate (prospecţiuni, explorare, exploatare, 
decopertare) şi va cuprinde: 
    a) tehnologia de extracţie, adâncimi de extracţie, pilieri de siguranţã, lucrãri pentru protecţia 
pânzei freatice şi a cursurilor de apã de suprafaţã adiacente, drumuri de acces şi avizul/acordul 
administratorului/proprietarului acestora; 
    b) studii de impact al lucrãrilor asupra elementelor mediului, studii hidrologice şi 
hidrogeologice, studii geotehnice şi pedologice, dupã caz, 
    c) modul de depozitare a materialului exploatat şi zonele de depozitare, perimetre de 
exploatare pe etape, acordul proprietarilor terenului/contracte de concesionare; 
    d) fişa perimetrului de exploatare întocmitã conform Legii nr. 85/2003, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare; 
    e) reglementãri emise de ANRM şi alte organe de reglementare, conform legislaţiei în vigoare; 
    f) planşe: 
    - plan de situaţie, cu încadrarea în zonã: 
    - plan de amplasare la scara 1: 25.000 şi de detaliu al obiectivului; 
    - hãrţi geologice şi secţiuni hidrogeologice; 
    - secţiuni geologice pe baza forajelor la scara 1: 5.000-1: 25.000; 
    - bloc diagrame pentru explicitarea structurii geologice; 
    - hãrţi cu amplasamentul lucrãrilor ce se realizeazã pentru funcţionarea carierei; 
    - alte hãrţi în funcţie de amplasament şi condiţiile naturale ale zonei. 
     ART. 39 



    Pentru lucrãri de îmbuteliere ape minerale din surse naturale conţinutul documentaţiei se 
adapteazã conform categoriilor de lucrãri care trebuie realizate (prospecţiuni geologice şi de 
explorare/exploatare, studii hidrogeologice, geotehnice, caracterizare hidrostructurã - 
geomorfologicã, hidrogeologicã şi hidrochimicã, hidrograficã, hãrţi structurale cu izobate şi 
izopahite ale formaţiunilor purtãtoare de apã şi a celor acoperitoare, acordul proprietarilor 
terenurilor pe care se aflã sursele, contracte de concesionare, fişa perimetrului de 
explorare/exploatare întocmitã conform Legii nr. 85/2003, cu modificãrile şi completãrile 
ulterioare, reglementãri emise de ANRM, Societatea Naţionalã a Apelor Minerale - S.A. şi alte 
organe de reglementare, conform legislaţiei în vigoare). 
     ART. 40 
    Pentru lucrãrile de monitorizare postînchidere a iazurilor de decantare, depozitelor de 
deşeuri urbane şi industriale, conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnice de fundamentare va 
cuprinde urmãtoarele: 
    1. date generale şi localizarea iazului de decantare; 
    1.1. localizarea obiectivului: bazinul hidrografic, cursul de apã, hectometrul, denumirea şi 
codul cadastral, judeţul, localitatea sau localitãţile din zonã; 
    1.2. titularul şi beneficiarul investiţiei, proiectantul general şi proiectanţii de specialitate, 
precizându-se: numele, adresa, telefonul; 
    1.3. denumirea completã a societãţii beneficiare, forma de proprietate: capital de stat, privat, 
mixt, persoanã fizicã, profilul de activitate, cod CAEN, CUI, atribut fiscal, numãr de înregistrare 
în registrul comerţului, adresa sediului principal, cod poştal, telefon fix şi mobil, fax, cod IBAN 
şi bancã, reprezentanţi: director general, director economic, administrator etc.; 
    1.4. date caracteristice reale: 
    - tipul iazului de decantare; 
    - clasa şi categoria de importanţã; 
    - capacitate (proiectatã/existentã); 
    - suprafaţa ocupatã; 
    - cotã teren/cota finalã; 
    - tipul materialului depus; 
    - an PIF şi an închidere; 
    - curs de apã: 
    - date despre stratul de acoperire finalã (tip, material, dimensiuni); 
    2. caracterizarea zonei de amplasare; 
    2.1. date hidrologice - niveluri, debite şi volume de apã; 
    2.2. date hidrogeologice şi hidrochimice; 
    2.3. analiza din punctul de vedere al gospodãririi apelor, al influenţei iazului de decantare 
asupra regimului apelor de suprafaţã şi subterane; 
    3. descrierea lucrãrilor monitorizate: 
    3.1. sistem de colectare, tranzitare a apelor provenite din precipitaţii (şanţuri de gardã, rigole, 
galerii etc.): amplasare, clasa şi categoria de importanţã, debit dimensionare/debit verificare, tip, 
material, dimensiuni caracteristice, puncte şi moduri de evacuare, emisar; 
    3.2. sisteme de drenaj (drenaje de bazã, intermediare, de intervenţie): amplasare, debite 
estimate, tip, material, dimensiuni caracteristice, instalaţii de mãsurare a debitului evacuat, 
puncte şi moduri de evacuare, emisar; 
    3.3. sistem de monitorizare a apei subterane (puţuri de observaţie): amplasare (coordonate 
STEREO), tip, material, dimensiuni caracteristice, numãr de puţuri; 



    3.4. sistem de monitorizare a apei din depozit (puţuri piezometrice): amplasare (coordonate), 
tip, material, dimensiuni caracteristice, numãr de puţuri; 
    3.5. sistem de urmãrire tasãri/deplasãri: amplasare (coordonate), tip, material, dimensiuni 
caracteristice, numãr de puţuri; 
    3.6. staţie de epurare: amplasare, tip, dimensiuni constructive, Qinst. (l/s), eficienţã epurare, 
capacitate proiectatã/realizatã, parametrii fizico-chimici ai apei (substanţe monitorizate şi 
frecvenţã), schema fluxului tehnologic al staţiei, puncte şi moduri de evacuare, receptorul apelor 
uzate, hm de evacuare, emisar; 
    4. urmãrirea comportãrii lucrãrilor monitorizate. 
    Pentru lucrãrile de închidere descrise la cap. III se vor urmãri şi se vor detalia urmãtorii 
parametri: 
    4.1. sistem de colectare, tranzitare a apelor provenite din precipitaţii - starea lucrãrilor (fisuri, 
tasãri, deplasãri, colmatãri), se va preciza cum şi cu ce se face urmãrirea parametrilor; 
    4.2. sisteme de drenaj - debite evacuate, parametrii fizico-chimici ai apei (substanţe 
monitorizate şi frecvenţã); 
    4.3. sistem de monitorizare a apei subterane: nivelul apei, parametrii fizico-chimici ai apei 
(substanţe monitorizate şi frecvenţã); 
    4.4. sistem de monitorizare a apei din depozit: nivelul apei, calitatea apei; 
    4.5. sistem de urmãrire tasãri/deplasãri: deplasãri orizontale şi verticale; 
    4.6. staţie de epurare: starea tehnicã, parametrii fizico-chimici ai apei (substanţe monitorizate 
şi frecvenţã); 
    5. planşe: 
    5.1. plan de încadrare în zonã, cu indicarea schematicã a principalelor localitãţi, cãi de 
comunicaţie, cursuri de apã. Se recomandã scãri cuprinse între: 1:50.000 şi 1:10.000; 
    5.2. plan de ansamblu. Se recomandã scãri cuprinse între 1:10.000 şi 1:2.000; 
    5.3. planuri de situaţie şi profile transversale şi longitudinale, în secţiuni caracteristice. Se 
recomandã scãri cuprinse între 1:500 şi 1:100; 
    5.4. plan de amplasare a forajelor şi secţiuni geologice şi hidrogeologice, cu prezentarea 
cotelor şi caracteristicilor tehnice, precum şi a altor elemente strict necesare pentru evidenţierea 
influenţei lucrãrilor propuse asupra apelor subterane, inclusiv perimetre de protecţie 
hidrogeologicã. 
    Toate planurile vor fi prezentate în coordonate STEREO 70 şi raportate la sistemul Marea 
Neagrã sau Marea Balticã. 
     ART. 41 
    Pentru lucrãri de decontaminare a resursei de apã subteranã pentru siturile inventariate 
ca fiind contaminate, în corelare cu strategia naţionalã de gestionare a siturilor 
contaminate şi cu planul de management al apelor din bazinul hidrografic respectiv, 
documentaţia tehnicã va cuprinde: 
    - date generale privind folosinţa, tipul activitãţilor desfãşurate pe amplasament de-a lungul 
anilor, cu menţionarea perioadei/perioadelor; 
    - caracterizarea condiţiilor naturale ale zonei amplasamentului: date climatice, date 
geomorfologice, date hidrografice; 
    - hãrţi geologice pe baza forajelor existente în zonã la scara 1: 5.000-1:200.000; 
    - secţiuni geologice pe baza forajelor existente în zonã la scara 1:5.000-25.000; 
    - hãrţi structurale cu izobate şi izopahide ale formaţiunilor purtãtoare de apã şi ale celor 
acoperitoare; 



    - caracterizarea hidrogeologicã şi hidrochimicã (dupã datele din literatura de specialitate 
completatã obligatoriu cu rezultatele forajelor hidrogeologice existente din zonã); 
    - hãrţi cu amplasamentul lucrãrilor existente în zonã: foraje, lucrãri de captare (izvoare, 
drenuri, front de puţuri) a apelor subterane, lucrãri hidrotehnice, depozite de deşeuri, surse 
industriale de poluare; 
    - prezentarea conceptului tehnic de remediere, a soluţiilor de remediere şi, implicit, a 
tehnicilor de remediere, precum şi prezentarea rezultatelor de eficienţã a tehnologiilor de 
decontaminare folosite în alte amplasamente, precum şi faptul cã aceasta nu induce efecte 
negative asupra resursei de apã subteranã şi în ce locaţii au mai fost aplicate; 
    - prezentarea elementelor componente ale instalaţiei-pilot de decontaminare a apelor 
subterane, a limitelor instalaţiei în ceea ce priveşte nivelul decontaminãrii, inclusiv abordarea 
integratã a decontaminãrii sol/apã; 
    - elaborarea de cãtre beneficiar a "Planului de gestiune a apei" dupã precizarea folosinţelor 
consumatoare de apã din aval, altele decât cele aparţinând industriei alimentare, şi a 
comunitãţilor care au acces la sistem de alimentare cu apã în sistem centralizat; 
    - obligaţiile de mediu privind apele subterane/de suprafaţã rezultate în urma evaluãrilor care 
au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente. În situaţia în care titularii nu deţin acte 
de reglementare, obligaţiile de mediu sunt identificate pe baza bilanţului de mediu; 
    - actele de reglementare de mediu emise de autoritãţile competente pentru protecţia mediului 
pentru închiderea (termenele de finalizare a acestor lucrãri) acestor obiective pentru care 
obligaţia de mediu prevede decontaminarea resursei de apã subteranã/de suprafaţã; 
    - studiile hidrogeologice şi propuneri de investigare elaborate/expertizate de INHGA din care 
sã rezulte substanţele periculoase specifice tipului de activitate, programul de monitorizare a 
acestora (foraje, frecvenţã, valori); 
    - studiul de modelare matematicã a dinamicii apei subterane şi a transportului de poluanţi pe 
locaţiile respective elaborate/expertizate de INHGA, pe baza cãruia sã se stabileascã locaţia 
lucrãrilor de decontaminare necesare; 
    - studiul evaluãrii de risc cu pragurile calculate pentru micropoluanţii organici în funcţie de 
tipul/potenţialul de folosinţã de pe amplasament şi, dupã caz, din aval al resursei de apã 
subterane; 
    - proiect tehnic de realizare a forajelor de lucru şi de monitorizare pe parcursul implementãrii 
proiectului. 
 

     CAP. III 
    Conţinutul documentaţiei tehnice necesare pentru obţinerea autorizaţiei de gospodãrire 
a apelor 
 
     ART. 42 
    (1) Cererea de solicitare a autorizaţiei va fi însoţitã de documentaţia tehnicã de fundamentare 
care va fi elaboratã de o instituţie publicã sau privatã specializatã în elaborarea documentaţiilor 
pentru fundamentarea solicitãrii avizului de gospodãrire a apelor şi a autorizaţiei de gospodãrire 
a apelor, certificatã de autoritatea publicã centralã în domeniul apelor. 
    (2) Documentaţia tehnicã de fundamentare pentru obţinerea autorizaţiei de gospodãrire a 
apelor va conţine: 
    a) date generale şi localizarea obiectivului: 
    a.1) localizarea obiectivului: bazinul hidrografic, cursul de apã, denumirea şi codul cadastral, 



judeţul, localitatea sau localitãţile din zonã; 
    a.2) titularul şi beneficiarul investiţiei, proiectantul general şi proiectanţii de specialitate, 
precizându-se: numele, adresa, telefonul, fax, e-mail; 
    a.3) denumirea completã a societãţii beneficiare, forma de proprietate: capital de stat, privat, 
mixt, persoanã fizicã, profilul de activitate, codul CAEN, CUI, atributul fiscal, numãrul de 
înregistrare în registrul comerţului, adresa sediului principal, adresa punctului de lucru pentru 
care se solicitã avizul, cod poştal, telefon fix şi mobil, fax, codul IBAN şi banca, reprezentanţi: 
director general, director economic, administrator etc.; (copie de pe certificatul de înregistrare la 
oficiul registrului comerţului); 
    a.4) scrisoare de confirmare a faptului cã solicitantul nu înregistreazã debite restante faţã de 
emitentul actului de reglementare; 
    a.5) copie de pe factura care sã ateste cã s-a plãtit 50% din contravaloarea serviciului de 
emitere a actului de reglementare; 
    b) avizul de gospodãrire a apelor emis la documentaţia tehnicã ce a stat la baza executãrii 
lucrãrilor de investiţii pentru care se cere autorizarea, în douã exemplare. În cazul reactualizãrii 
sau modificãrii autorizaţiei se va prezenta şi autorizaţia de gospodãrire a apelor în baza cãreia a 
funcţionat pânã la data solicitãrii; 
    c) valoarea debitelor care fundamenteazã categoria de importanţã a folosinţei; 
    d) programul de etapizare, elaborat pentru conformarea cu prevederile legale, în cazul 
autorizaţiilor emise pe perioadã limitatã; 
    d.1) modul de realizare a prevederilor programului de etapizare în cazul reactualizãrii 
autorizaţiei de gospodãrire a apelor; 
    e) schema generalã a lucrãrilor, construcţiilor, instalaţiilor sau a folosinţei de apã pentru care 
se solicitã autorizaţia (cu prezentarea principalilor parametri constructivi şi funcţionali), în douã 
exemplare, inclusiv încadrarea în ansamblul folosinţei de apã; 
    e.1) memoriu tehnic, cu urmãtorul conţinut: 
    - date generale: denumirea investiţiei, a lucrãrilor sau a folosinţei de apã, bazinul hidrografic, 
cursul de apã, judeţul, localitatea sau, dupã caz, localitãţile limitrofe; 
    - coordonatorul hidroedilitar de zonã sau al localitãţilor, proiectantul general; 
    - numãrul avizului de gospodãrire a apelor, perioada de execuţie, numãrul şi data actului de 
recepţie; 
    - beneficiarul care va exploata lucrarea sau folosinţa de apã; racordãri la lucrãri hidrotehnice 
sau hidroedilitare existente; profilul de activitate al beneficiarului folosinţei de apã şi al 
lucrãrilor; 
    - capacitãţi care genereazã mãrimea parametrilor constructivi şi funcţionali (obiective sau 
suprafeţe de teren apãrate, oraş cu numãr de locuitori, unitatea de producţie cu capacitãţi pentru 
principalele produse, suprafeţe irigate sau desecate etc.); 
    - încadrarea lucrãrilor în clasa de importanţã privind asigurarea surselor de apã şi apãrarea 
împotriva inundaţiilor; lucrãri de combatere a eroziunii solului în zonã, executate sau necesare 
pentru controlul regimului de curgere pe vãi şi torenţi; 
    - piesele desenate ce se vor anexa memoriului tehnic vor trebui sã prezinte concludent situaţia 
realã executatã a ansamblului lucrãrilor; 
    e.2) datele caracteristice reale (conform actelor de recepţie) şi funcţionale prevãzute în avizul 
de gospodãrire a apelor emis pentru lucrarea respectivã. 
    Justificarea amãnunţitã a eventualelor modificãri ale parametrilor constructivi şi funcţionali 
realizaţi, dupã executarea lucrãrilor şi instalaţiilor, faţã de prevederile avizului de gospodãrire a 



apelor; 
    e.3) tipul şi cantitãţile de substanţe periculoase/prioritar periculoase evacuate, conform 
Hotãrârii Guvernului nr. 351/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
    e.4) unitãţile economice care desfãşoarã activitãţi de depozitare, manevrare şi/sau transport 
prin conducte al substanţelor periculoase sau alte activitãţi pe sol sau în subsol care pot conduce 
la evacuarea indirectã de substanţe periculoase în apele subterane se vor supune procedurii de 
autorizare conform Hotãrârii Guvernului nr. 351/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
    e.5) planurile topo se vor realiza pentru sursa de alimentare cu apã, evacuare ape uzate 
etc.; 
    e.6) se va anexa, dupã caz, bilanţul de mediu sau studiul de evaluare a riscului; 
    f) regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere întocmit conform cap. V, în douã 
exemplare; 
    g) anexe (dupã caz): 
    1. planul de prevenire şi combatere a poluãrilor accidentale; 
    2. planul de apãrarea împotriva inundaţiilor; 
    3. planul de prevenire şi combatere a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase şi a 
accidentelor la construcţiile hidrotehnice. 
    Planurile vor fi elaborate de cãtre utilizatorul de apã şi vor cuprinde modalitãţi de intervenţie, 
cu forţe proprii sau pe bazã de contract cu "terţi" specializaţi; 
    4. fişa de inventariere a forajelor hidrogeologice executate în cadrul folosinţei de apã sau în 
alte scopuri, întocmitã conform anexei. 
    Pentru forajele cu caracter de explorare/exploatare se vor întocmi şi instrucţiuni specifice de 
exploatare; 
    h) Se va descrie tehnologia aleasã conform celor mai bune tehnici disponibile înregistrate în 
dezvoltarea activitãţii pentru care se solicitã autorizarea în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 152/2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin 
Legea nr. 84/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 
     ART. 43 
    (1) Pentru lucrãri şi instalaţii de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau 
malurile cursurilor de apã, cuvetele lacurilor şi bãlţilor şi din terasã, conţinutul 
documentaţiilor pentru obţinerea autorizaţiei de gospodãrire a apelor se va completa cu 
urmãtoarele: 
    a) lucrãrile hidrotehnice sau alte obiective social-economice care ar putea fi afectate ca urmare 
a exploatãrii de agregate minerale, precum şi mãsurile sau lucrãrile necesare menţinerii 
regimului iniţial de curgere; 
    b) planuri de situaţie, cu indicarea perimetrului avizat prin actele de reglementare în domeniul 
apelor şi cu amplasarea în teren a bornelor de delimitare a perimetrului de exploatare (scara 
1:10.000-1:2.000); pe aceste planuri se vor marca zonele de exploatare, pe trimestre; 
    c) profiluri transversale şi longitudinale în secţiuni caracteristice ale albiei râului, amplasate în 
amonte de exploatare, în perimetrul exploatãrii şi în aval de exploatare, în situaţia existentã la 
data solicitãrii autorizaţiei. Zonele amonte şi aval se vor extinde cel puţin pe o lungime egalã cu 
lungimea sectorului de albie în exploatare; 
    d) fişa perimetrului temporar de exploatare întocmitã conform Legii nr. 85/2003, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare, cu prezentarea morfologiei albiei minore şi majore, a 
dinamicii şi evoluţiei albiei, cu precizarea limitelor de inundare şi a mãsurilor şi lucrãrilor pentru 
stabilizarea albiei; 



    e) autorizaţia de construire eliberatã de autoritãţile competente; 
    f) permisul de exploatare; 
    g) alte acte solicitate de emitentul autorizaţiei de gospodãrire a apelor, considerate necesare 
pentru reglementarea folosinţelor; 
    h) prezentarea cãilor de acces la exploatãrile de balast, staţii de sortare şi, dupã caz, acceptul 
administratorului/proprietarului acestora în vederea utilizãrii lor; 
    i) grafic de eşalonare a lucrãrilor de decolmatare şi regularizare a cursurilor de apã cu 
exploatare de agregate minerale. 
    (2) Toate planurile vor fi prezentate în coordonate STEREO 70. 
    (3) Profilele postexecuţie, profilele transversale, planurile de situaţie vor fi întocmite şi vizate 
de topometri autorizaţi. 
 

     CAP. IV 
    Conţinutul documentaţiei tehnice necesare pentru obţinerea autorizaţiei de gospodãrire 
a apelor la folosinţele de apã ce intrã sub incidenţa Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 152/2005 
 
     ART. 44 
    Cererea de solicitare a autorizaţiei va fi însoţitã de documentaţia tehnicã de fundamentare ce 
va fi elaboratã de un proiectant abilitat de autoritatea publicã centralã în domeniul apelor. 
Aceastã documentaţia tehnicã va cuprinde: 
    1. DESCRIERE GENERALĂ - descrierea succintã a activitãţilor, scopul lor, produsele, 
diagrama proceselor instalaţiei implicate, cu marcarea punctelor de emisii, niveluri de emisii din 
fiecare punct 
    1.1. Prezentarea condiţiilor specifice prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istoricã 
    1.2. Schema generalã a lucrãrilor, construcţiilor, instalaţiilor sau a folosinţei de apã pentru care 
se solicitã autorizaţia (cu prezentarea principalilor parametri constructivi şi funcţionali), în douã 
exemplare, inclusiv încadrarea în ansamblul folosinţei de apã 
    2. INTRĂRI DE MATERII PRIME 
    2.1. Selectarea materiilor prime/utilizãri: 
    - principalele materii prime/utilizãri; 
    - natura chimicã/compoziţie; 
    - inventarul complet al materialelor (calitativ şi cantitativ); 
    - ponderea (%) în: produs, apã de suprafaţã, în canalizare, în deşeuri; 
    - impactul asupra apelor; 
    - stocare; 
    - protecţie împotriva inundaţiilor sau de pãtrundere în sol a apei de la stingerea incendiilor. 
    2.2. Cerinţele privind cele mai bune tehnici disponibile pentru reducerea poluãrii: 
    - cerinţa caracteristicã a celor mai bune tehnici disponibile; 
    - studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile în mediu şi 
impactul materiilor prime şi materialelor utilizate; 
    - proceduri pentru revizuirea sistematicã în concordanţã cu noile progrese referitoare la 
materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra apelor; 
    - proceduri de asigurare a calitãţii pentru controlul materiilor prime. 
    2.3. Utilizarea apei 
    2.3.1. Alimentarea, canalizarea, epurarea apei: 



    - sursa de alimentare cu apã; 
    - volumul de apã captat (m3/an); 
    - înmagazinarea apei, stoc de incendiu; 
    - utilizarea apei pe faze ale procesului de producţie; 
    - gradul de recirculare al apei pe faze ale procesului de producţie; 
    - cantitatea de apã/unitatea de produs, comparaţie cu cele mai bune tehnici disponibile; 
    - diagrama circuitelor apei şi a debitelor caracteristice; 
    - schema de bilanţ a apei în cadrul instalaţiei (de la prelevare pânã la evacuarea în receptorul 
natural). 
    2.3.2. Cerinţele privind cele mai bune tehnici disponibile pentru utilizarea apei: 
    - cerinţa caracteristicã a celor mai bune tehnici disponibile; 
    - studii privind utilizarea eficientã a apei; 
    - utilizarea de tehnici de reducere a consumului de apã; 
    - identificarea principalelor oportunitãţi de îmbunãtãţire a utilizãrii eficiente a apei şi data pânã 
la care acestea vor fi realizate. 
    2.3.3. Sistemele de canalizare 
    2.3.4. Recircularea apei 
    2.3.5. Alte tehnici de minimizare a consumului de apã 
    2.3.6. Apa utilizatã la curãţenie/spãlare 
    3. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI 
    3.1. Inventarul proceselor, descriere, capacitate maximã 
    3.2. Descrierea proceselor tehnologice, diagrama/diagramele fluxurilor procesului tehnologic 
al activitãţilor pentru a indica principalele faze ale procesului şi pentru a identifica mijloacele 
prin care materialele sunt transferate de la o activitate la alta, materii prime utilizate, produs, 
deşeuri rezultate 
    3.3. Inventarul ieşirilor (produselor) 
    3.4. Inventarul ieşirilor (deşeurilor), cantitatea, impactul asupra apelor 
    3.5. Diagramele elementelor principale ale instalaţiei 
    3.6. Sistemul de exploatare, informaţii privind monitorizarea apelor 
    3.7. Condiţii anormale de funcţionare, cum ar fi: pornirile, opririle şi întreruperile momentane 
    3.8. Cerinţe caracteristice specifice procesului de producţie privind cele mai bune tehnici 
disponibile sau utilizãrii mãsurilor alternative; asigurarea funcţionãrii corespunzãtoare prin: 
    3.8.1. implementarea unui sistem eficient de management al mediului; 
    3.8.2. minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr-un plan de prevenire şi 
management al situaţiilor de urgenţã. 
    - Planul de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţã conţine 3 pãrţi: 
    - Planul de prevenire şi combatere a poluãrilor accidentale; 
    - Planul de prevenire şi stingere a incendiilor; 
    - Planul de prevenire şi combatere a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase şi a 
accidentelor la construcţiile hidrotehnice. 
    4. EMISII ŞI REDUCEREA POLUĂRII 
    4.1. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apã de suprafaţã şi canalizare 
    4.2. Surse de emisie, sisteme de epurare pentru fiecare sursã de apã uzatã, metode de 
minimizare a cantitãţii de apã consumate, metode de epurare, punctul de evacuare 
    4.3. Minimizarea consumului de apã, studii 
    4.4. Ape meteorice, zone în care existã un risc de contaminare a apelor de suprafaţã 



    4.5. Compoziţia efluentului epurat, punctul de evacuare, masa/unitate de timp, concentraţie, 
studii privind impactul evacuãrilor 
    4.6. Toxicitatea efluentului epurat 
    4.7. Descrierea staţiei de epurare, trepte de epurare, parametrii, eficienţa staţiei de epurare, 
gospodãria de nãmol etc. 
    4.8. By-pass-area şi protecţia staţiei de epurare a apelor uzate, valoarea debitului de asigurare 
la care staţia de epurare va fi by-pass-atã, rezervoare-tampon etc. 
    4.9. Pierderi şi scurgeri în apã de suprafaţã, canalizare şi apã subteranã 
    4.10. Referinţele corespunzãtoare privind impermeabilizarea structurilor instalaţiei (drenuri, 
conducte, canale, rezervoare, cuve de retenţie, batale) 
    4.11. Alte riscuri asupra solului, elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate în apã 
    4.12. Emisii în ape subterane 
    4.12.1. Obligativitatea efectuãrii unui studiu hidrogeologic care sã conţinã monitorizarea 
calitãţii apei subterane şi asigurarea luãrii mãsurilor de precauţie necesare prevenirii poluãrii apei 
subterane 
    4.12.2. Tipul monitorizãrii şi frecvenţa, substanţele monitorizate, amplasamentul punctelor de 
monitorizare şi caracteristicile tehnice ale lucrãrilor de monitorizare 
    4.12.3. Mãsuri de precauţie luate pentru prevenirea poluãrii apei subterane 
    4.12.4. Mãsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apã şi de 
canalizare, precum şi al conductelor, recipienţilor şi rezervoarelor prin care tranziteazã, respectiv 
sunt depozitate substanţele periculoase 
    4.13. Receptori (inclusiv informaţii referitoare la impactul asupra mediului şi la reglementãrile 
existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului). Influenţa asupra receptorilor 
sensibili, limitele sau condiţiile care au fost stabilite, în funcţie de perimetrul utilizat 
    4.14. Delimitarea suprafeţei pe care se desfãşoarã procesul sau perimetrul amplasamentului 
utilizat pentru instalaţii noi şi pentru instalaţiile existente 
    5. MINIMIZAREA ŞI RECUPERAREA DEŞEURILOR 
    5.1. Surse de deşeuri. Identificarea surselor (punctele din cadrul procesului) şi fluxurilor de 
deşeuri şi modalitãţile de manipulare a acestora 
    5.2. Evidenţa deşeurilor şi zonele de depozitare 
    5.3. Cerinţe speciale de depozitare pentru deşeuri inflamabile, deşeuri sensibile la cãldurã sau 
la luminã, separarea deşeurilor incompatibile, deşeuri care se pot dizolva sau pot reacţiona cu apa 
(care trebuie depozitate în spaţii acoperite) 
    5.4. Recipiente de depozitare (acolo unde sunt folosite) pentru cerinţele caracteristice privind 
cele mai bune tehnici disponibile 
    5.5. Recuperarea sau eliminarea deşeurilor, identificarea celor mai bune opţiuni practice 
pentru recuperarea, reciclarea, eliminarea deşeurilor din punctul de vedere al protecţiei mediului 
    6. ACCIDENTELE ŞI CONSECINŢELE LOR 
    Planul de management al accidentelor şi implementarea unui sistem eficient de management 
de mediu utilizând recomandãrile prevãzute de cele mai bune tehnici disponibile pentru orice 
eveniment care poate avea consecinţe semnificative asupra factorului de mediu-apã sau planurile 
de urgenţã (internã şi externã) existente care sã prezinte metodele prin care impactul accidentelor 
şi avariilor sã fie minimizat. 
    7. MONITORIZARE 
    7.1. Monitorizarea emisiilor în apã 
    Mãsurile propuse pentru monitorizarea emisiilor incluzând orice monitorizare a mediului şi 



frecvenţa, metodologia de mãsurare şi procedura de evaluare propusã. Descrieţi orice mãsuri 
speciale pentru perioadele de pornire şi oprire. 
    - Frecvenţa de monitorizare va varia în funcţie de sensibilitatea receptorilor şi trebuie sã fie 
proporţionalã cu dimensiunea operaţiilor. 
    - Operatorul/Titularul de activitate trebuie sã aibã realizatã o analizã completã care sã acopere 
un spectru larg de substanţe pentru a putea stabili cã toate substanţele relevante au fost luate în 
considerare la stabilirea valorilor-limitã de emisie. Aceastã analizã trebuie sã cuprindã lista 
substanţelor indicate de legislaţia în vigoare. Acest lucru trebuie actualizat în mod normal cel 
puţin o datã pe an. 
    - Toate substanţele despre care se considerã cã pot crea probleme sau toate substanţele 
individuale la care mediul local poate fi sensibil şi asupra cãrora activitatea poate avea impact 
trebuie de asemenea monitorizate sistematic. Aceasta trebuie sã se aplice în special pesticidelor 
obişnuite şi metalelor grele. Folosirea probelor medii alcãtuite din probe momentane este o 
tehnicã care se foloseşte mai ales în cazurile în care concentraţiile nu variazã în mod excesiv. 
    - În unele sectoare pot exista evacuãri de substanţe care sunt mai dificil de mãsurat/determinat 
şi a cãror capacitate de a produce efecte negative este incertã, în special când sunt în combinaţie 
cu alte substanţe. Tehnicile de monitorizare a "toxicitãţii totale a efluentului" pot fi aşadar 
adecvate pentru a face mãsurãtori directe ale efectelor negative, de exemplu evaluarea directã a 
toxicitãţii. 
    7.2. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa de suprafaţã, în apa subteranã sau în reţeaua 
de canalizare, dupã caz: 
    - parametru; 
    - punct de emisie; 
    - denumirea receptorului; 
    - frecvenţa de monitorizare; 
    - metoda de monitorizare. 
    Descrieţi orice mãsuri referitoare la funcţionarea instalaţiei pe perioada pornirii sau opririi. 
    7.3. Monitorizarea şi raportarea deşeurilor 
    Pentru generarea de deşeuri ce pot afecta calitatea apelor trebuie monitorizate şi înregistrate 
urmãtoarele: 
    - compoziţia fizicã şi chimicã a deşeurilor; 
    - pericolul caracteristic; 
    - precauţii de manevrare şi substanţe cu care nu pot fi amestecate; 
    - în cazul în care deşeurile sunt eliminate direct pe sol, de exemplu, împrãştierea nãmolului 
sau un depozit de deşeuri pe amplasament, trebuie stabilit un program de monitorizare care ia în 
considerare materialele, agenţii potenţiali de contaminare şi cãile potenţiale de transmitere din 
sol în apa subteranã, în apa de suprafaţã sau în lanţul trofic. 
    7.4. Monitorizarea apelor în situaţia funcţionãrii normale: 
    - apa subteranã, caracterizare a calitãţii şi debitului, variaţiile pe termen scurt, precum şi 
variaţiile pe termen lung. Monitorizarea trebuie stabilitã în baza unui studiu hidrogeologic care 
sã indice direcţia de curgere a apelor subterane, amplasamentul şi caracteristicile constructive 
necesare pentru forajele de monitorizare; 
    - apa de suprafaţã, calitatea apei în amonte şi în aval de punctele de evacuare a apelor uzate 
epurate; 
    - apele pluviale, dupã ce au spãlat suprafeţe contaminate. 
    7.5. Monitorizarea apelor pe perioadele de funcţionare anormalã: 



    - mãsuri speciale propuse pe perioada de punere în funcţiune, oprire sau alte condiţii anormale. 
Monitorizare specialã a emisiilor în apã pentru a minimiza riscul asupra mediului. 
    8. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALAŢIA 
    8.1. Sinergii. Posibilitatea de apariţie a sinergiilor cu alţi deţinãtori care pot avea influenţã 
asupra emisiilor produse de instalaţii 
    8.2. Selectarea amplasamentului. Justificarea selectãrii amplasamentului propus (pentru 
instalaţii noi) 
    9. LIMITELE DE EMISIE 
    9.1. Emisii în reţeaua de canalizare proprie asociate cu utilizarea celor mai bune tehnici 
disponibile pentru tipuri specifice de activitate: substanţa şi punctele de emisie 
    9.2. Emisii în reţeaua de canalizare orãşeneascã sau cursuri de apã de suprafaţã (dupã 
preepurarea proprie): substanţa şi punctele de emisie. 
    Indicatorii care se vor înscrie sunt cuprinşi în NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a 
apelor uzate în reţelele de canalizare ale localitãţilor şi direct în staţiile de epurare şi NTPA 001 
privind stabilirea limitelor de încãrcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orãşeneşti la 
evacuarea în receptori naturali, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 188/2002 pentru 
aprobarea unor norme privind condiţiile de descãrcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare. 
    În funcţie de indicatorii prezenţi în apa uzatã industrialã provenitã din instalaţie se va face 
corelarea cu Hotãrârea Guvernului nr. 351/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 
    10. IMPACT 
    10.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra apelor, prezentat în studiul de evaluare a 
impactului asupra mediului sau în bilanţul de mediu. 
    10.2. Localizarea receptorilor, a surselor de emisii şi a punctelor de monitorizare, în special 
urmãtorii receptori importanţi şi sensibili trebuie luaţi în considerare ca parte a evaluãrii: 
    - habitate care intrã sub incidenţa Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, 
aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011, aflate la o distanţã de pânã la 20 km 
de instalaţie sau pânã la 20 km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere mai mare de 
50 MWth; 
    - arii naturale protejate aflate la o distanţã de pânã la 20 km de instalaţie; 
    - arii naturale protejate care pot fi afectate de instalaţie; 
    - comunitãţi (de exemplu: şcoli, spitale sau proprietãţi învecinate); 
    - zone de patrimoniu cultural; 
    - zone vulnerabile la nitraţi; 
    - cursuri de apã din zonele sensibile (inclusiv ape subterane). 
    10.3. Operatorii/Titularii de activitate trebuie sã facã dovada cã a fost realizatã o evaluare 
satisfãcãtoare a efectelor potenţiale ale evacuãrilor din activitãţi şi cã impactul este acceptabil. 
Acest lucru poate fi fãcut prin utilizarea metodologiei de evaluare a celor mai bune tehnici 
disponibile şi a altor informaţii suplimentare pentru a prezenta efectele asupra apelor, exercitate 
de emisiile rezultate din activitãţi. 
    10.4. Managementul deşeurilor 
    Referitor la activitãţile care implicã eliminarea sau depozitarea deşeurilor, cu risc de poluare a 
apelor, se vor lua în considerare obiectivele relevante şi identificarea oricãror mãsuri 
suplimentare care trebuie luate în scopul aplicãrii celor mai bune tehnici disponibile. 
    11. PROGRAMUL DE ETAPIZARE 



    - Programul etapizat va fi elaborat pentru conformarea cu prevederile legale, în cazul 
autorizaţiilor emise pe perioadã limitatã. 
    - Documentaţia tehnicã de fundamentare va fi însoţitã şi de urmãtoarele acte: 
    1. avizul de gospodãrire a apelor emis la documentaţia tehnicã care a stat la baza executãrii 
lucrãrilor de investiţii pentru care se cere autorizarea, în douã exemplare. În cazul reactualizãrii 
sau modificãrii autorizaţiei, se va prezenta şi autorizaţia de gospodãrire a apelor în baza cãreia a 
funcţionat pânã la data solicitãrii; 
    2. valoarea debitelor care fundamenteazã categoria de importanţã a folosinţei; 
    3. regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere întocmit conform cap. V, în douã 
exemplare. 
 

     CAP. V 
    Regulament de funcţionare-exploatare şi întreţinere 
 

     ART. 45 
    (1) Regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere se elaboreazã pentru ansamblul 
lucrãrilor ori al folosinţei de apã şi, când este cazul, pe subansambluri de lucrãri, secţii, ateliere, 
obiective, gospodãrii de apã, staţii de epurare sau altele asemenea. 
    (2) Regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere însumeazã descrierea modului de 
asigurare a exploatãrii, funcţionãrii obiectivelor de gospodãrire a apelor, precum şi a activitãţilor 
destinate întreţinerii lucrãrilor, construcţiilor şi instalaţiilor aferente, precum şi prevederi 
specifice privind mijloacele de supraveghere, modalitãţile de control tehnic şi mijloacele de 
intervenţie în caz de incidente, avarii sau accidente la lucrãrile de gospodãrire a apelor. 
    (3) Regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere nu se referã la baraje şi lacuri de 
acumulare. Pentru aceste categorii de lucrãri, regulamentul de exploatare se întocmeşte şi se 
aprobã potrivit prevederilor legale stabilite de autoritatea publicã centralã în domeniul apelor. 
Regulamentul de funcţionare- exploatare şi întreţinere va cuprinde: 
    I. Memoriu tehnic, cu urmãtorul conţinut: 
    1. date generale: denumirea investiţiei, a lucrãrilor sau a folosinţei de apã, bazinul hidrografic, 
cursul de apã, judeţul, localitatea ori, dupã caz, localitãţi limitrofe; coordonatorul hidroedilitar de 
zonã sau al localitãţilor, proiectantul general, numãrul avizului de gospodãrire a apelor, perioada 
de execuţie, numãrul şi data actului de recepţie; beneficiarul care va exploata lucrarea ori 
folosinţa de apã; racordãri la lucrãri hidrotehnice sau hidroedilitare existente; profilul de 
activitate al beneficiarului folosinţei de apã şi al lucrãrilor, capacitãţi care genereazã mãrimea 
parametrilor constructivi şi funcţionali (obiective ori suprafeţe de teren apãrate, oraş cu numãr de 
locuitori, unitatea de producţie cu capacitãţi pentru principalele produse, suprafeţe irigate sau 
desecate etc.); încadrarea lucrãrilor în clasa de importanţã privind asigurarea surselor de apã şi 
apãrarea împotriva inundaţiilor; lucrãri de combatere a eroziunii solului în zonã, executate ori 
necesare pentru controlul regimului de curgere pe vãi şi torenţi; 
    Piesele desenate ce se vor anexa memoriului tehnic vor trebui sã prezinte concludent situaţia 
realã executatã a ansamblului lucrãrilor. 
    2. datele caracteristice reale (conform actelor de recepţie) şi funcţionale prevãzute în avizul de 
gospodãrire a apelor emis pentru lucrarea respectivã; volumele de apã prelevate şi evacuate în 
anul anterior şi eficienţa staţiei de epurare; 
    3. justificarea amãnunţitã a eventualelor modificãri ale parametrilor constructivi şi funcţionali 
realizaţi, dupã executarea lucrãrilor şi instalaţiilor, faţã de prevederile avizului de gospodãrire a 



apelor; 
    4. piese scrise şi desenate privind descrierea amãnunţitã a tuturor instalaţiilor de mãsurã, 
control, avertizare şi/sau alarmare specifice lucrãrilor respective; instalaţiile de mãsurã a 
debitelor şi volumelor de apã preluate şi, dupã caz, de recoltare a probelor de apã pentru analize, 
instalaţii de realizare a automonitoringului pentru supravegherea calitãţii apelor uzate evacuate, 
instalaţii şi aparatura pentru exploatare, instalaţii şi aparatura pentru urmãrirea comportãrii în 
timp a construcţiilor. 
    II. Prevederi referitoare la exploatarea lucrãrilor, dupã cum urmeazã: 
    1. sistemul de evidenţã, informare şi alarmare cu privire la: elementele hidrologice, hidraulice, 
prelevãrile efective de apã, calitatea apelor evacuate, comportarea în timp a construcţiei, în 
funcţie de specificul lucrãrii; 
    2. instalaţii de mãsurã şi control al debitelor captate, consumate şi evacuate, instalaţii de 
alarmare şi avertizare, regimul lor de funcţionare 
    3. modul de asigurare a evidenţei privind preluarea, folosirea şi evacuarea apelor, precum şi 
modul de funcţionare a fiecãrei instalaţii şi a ansamblului lucrãrilor ce se supun autorizãrii; 
    4. exploatarea în perioadele de debite medii; 
    5. exploatarea în perioadele de ape mari; 
    6. exploatarea în perioadele de îngheţ (zai, sloiuri, pod de gheaţã); 
    7. exploatarea în perioadele de ape mici (secetã); regimul de funcţionare cu diferite grade de 
restricţii; 
    8. mãsuri de remediere a lucrãrilor dupã viituri, scurgeri de gheţuri etc.; 
    9. condiţii speciale de exploatare în cazul în care s-ar periclita, din orice punct de vedere, 
integritatea şi sãnãtatea populaţiei; 
    10. modul de asigurare a tuturor folosinţelor de apã deservite de lucrarea pentru care se solicitã 
autorizaţia, inclusiv acordul scris al beneficiarilor folosinţelor respective; 
    Pentru fiecare caz, se vor evidenţia debitele, cotele de nivel, volumul de apã, concentraţii-
limitã etc. şi mãsurile ce se iau în exploatarea fiecãrei instalaţii în parte pentru realizarea 
parametrilor funcţionali înscrişi în avizul de gospodãrire a apelor. 
    11. planul de prevenire şi combatere a poluãrilor accidentale întocmit conform prevederilor 
legale. 
    III. Prevederi referitoare la întreţinere şi reparaţii, dupã cum urmeazã: 
    1. periodicitatea efectuãrii controlului lucrãrilor şi instalaţiilor aferente şi al modului lor de 
funcţionare (pentru fiecare instalaţie, organ de manevrã etc.); 
    2. intervalul la care se fac lucrãri de întreţinere, reparaţii capitale şi în ce constau lucrãrile 
respective (pentru fiecare instalaţie, organ de manevrã, lucrare hidrotehnicã, precum şi pentru 
luciul de apã, albie sau malul folosit); 
    3. mãsuri şi lucrãri în cazul în care apar anumite defecţiuni în corpul lucrãrilor sau la 
instalaţiile şi aparatele de manevrã, de mãsurã şi control ori în cazuri de avarii; 
    4. mãsuri şi lucrãri care se executã în perioada de viituri, de ape mici, de iarnã şi cele care se 
iau dupã trecerea acestor perioade; 
    5. modul de asigurare a exploatãrii pe durata lucrãrilor de întreţinere, reparaţii curente ori 
reparaţii capitale, eventuale modificãri ale regimului nominal de exploatare care ar putea 
influenţa folosinţele din amonte sau din aval. 
    IV. Prevederi referitoare la personalul de exploatare, dupã cum urmeazã: 
    1. compartimentul şi funcţia angajatului din cadrul unitãţii, responsabil pentru buna 
funcţionare, exploatare şi întreţinere a lucrãrilor ori a instalaţiilor; 



    2. numãrul personalului afectat lucrãrilor de exploatare şi întreţinere, inclusiv în laboratoare de 
analize de apã, pentru aparatele de mãsurã şi control, pentru prelucrarea datelor primare şi pentru 
ţinerea evidenţelor. 
    V. Prevederi referitoare la normele sanitare şi de tehnica securitãţii, dupã cum urmeazã: 
    1. prescripţii sanitare pentru toate lucrãrile şi instalaţiile de la care apa este utilizatã pentru 
alimentarea populaţiei, în zootehnie, industria alimentarã, industria de medicamente şi alte 
asemenea utilizãri; 
    2. prescripţii de tehnica securitãţii în exploatarea şi întreţinerea lucrãrilor şi instalaţiilor care 
fac obiectul autorizaţiei de gospodãrire a apelor pentru condiţiile menţionate la cap. II şi III. 
    Regulamentul se semneazã de cei ce l-au întocmit şi de beneficiarul autorizaţiei de 
gospodãrire a apelor. 
 
 
    ANEXĂ 
    la normativul de conţinut 
 

                          Macheta fişei de inventariere a forajelor 
 

 


