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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI

ORDIN
privind aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare
a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare împotriva inundaþiilor
ºi a Îndrumarului tehnic pentru proiectarea ºi realizarea lucrãrilor de traversare a lucrãrilor
de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare împotriva inundaþiilor
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
având în vedere necesitatea asigurãrii stabilitãþii ºi integritãþii lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare
împotriva acþiunilor distructive ale apelor, în conformitate cu prevederile art. 76 din Legea apelor nr. 107/1996,
þinând seama de referatul Direcþiei generale a apelor nr. 40/453/LM din 30 august 1999 privind necesitatea ca
traversarea lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare sã se facã numai dupã obþinerea permisului de
traversare,
în temeiul prevederilor art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996 ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 104/1999 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Procedura de emitere a permisului
de traversare a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de
apãrare împotriva inundaþiilor, prevãzutã în anexa nr. 1,
denumitã în continuare procedurã.
Art. 2. Ñ Se aprobã Îndrumarul tehnic pentru proiectarea ºi realizarea lucrãrilor de traversare a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare împotriva inundaþiilor,

prevãzut în anexa nr. 2, denumit în continuare îndrumar
tehnic.
Art. 3. Ñ Pentru mãrirea siguranþei în exploatare a
lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare împotriva inundaþiilor ºi asigurarea continuitãþii permanente a
liniilor de apãrare se interzic proiectarea ºi realizarea de
lucrãri de traversare a acestora sau în zonele lor de
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protecþie, fãrã obþinerea permisului de traversare emis de
Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A., indiferent de
deþinãtorul, cu orice titlu, al lucrãrilor cu rol de apãrare.
Art. 4. Ñ Proiectarea ºi execuþia lucrãrilor de traversare
se vor face numai cu respectarea strictã a îndrumarului
tehnic ºi a condiþiilor impuse de Compania Naþionalã
”Apele RomâneÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 6. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la 30 de zile
de la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României,
Partea I. Pe aceeaºi datã îºi înceteazã aplicabilitatea

Ordinul ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului
nr. 615/1997 privind aprobarea Procedurii de emitere a
aprobãrii de traversare a digurilor, barajelor ºi a altor construcþii hidrotehnice cu rol de apãrare împotriva inundaþiilor
ºi a Îndrumarului tehnic pentru proiectarea ºi realizarea
lucrãrilor de traversare a digurilor, barajelor ºi a altor construcþii hidrotehnice cu rol de apãrare împotriva inundaþiilor,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 241 bis din 15 septembrie 1997.
Art. 7. Ñ Direcþia generalã a apelor ºi Compania
Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A. vor lua mãsuri de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 1 septembrie 1999.
Nr. 782.
ANEXA Nr. 1

PROCEDURÃ
de emitere a permisului de traversare a lucrãrilor de gospodãrire
a apelor cu rol de apãrare împotriva inundaþiilor
1. Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2)
lit. c) ºi alin. (3) din Legea apelor nr. 107/1996, traversarea
lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare împotriva
inundaþiilor este permisã numai cu acordul autoritãþilor ºi serviciilor publice din domeniul gospodãririi apelor.
Pentru respectarea prevederilor legale se instituie Permisul
de traversare a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de
apãrare împotriva inundaþiilor, denumit în continuare permis de
traversare.
Acest permis de traversare este necesar în scopul asigurãrii continuitãþii ºi integritãþii construcþiei de apãrare pe
toatã perioada de execuþie a lucrãrilor de traversare ºi pentru
a nu se afecta funcþionalitatea ºi siguranþa lucrãrilor de
apãrare în perioadele de ape mari.
Art. 2. Ñ În prezenta procedurã ºi în îndrumarul tehnic
digurile, barajele ºi alte construcþii hidrotehnice cu rol de
apãrare împotriva inundaþiilor vor fi denumite în continuare
lucrãri de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, iar Compania
Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A. va fi denumitã prescurtat C.N.A.R.
2. Solicitarea permisului de traversare
Art. 3. Ñ Executarea lucrãrilor de traversare a lucrãrilor de
gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, existente sau în
execuþie, precum ºi amplasarea ºi executarea oricãror construcþii ºi lucrãri de terasamente în zona adiacentã din imediata apropiere a acestora Ñ respectiv în zona de protecþie
legalã Ñ necesitã obþinerea unui permis de traversare ce se
emite în conformitate cu aceastã procedurã ºi cu respectarea
prevederilor îndrumarului tehnic.
Art. 4. Ñ În vederea obþinerii permisului de traversare
beneficiarul sau titularul de investiþie va întocmi o documentaþie care va cuprinde:
a) cerere de obþinere a permisului de traversare (formular
prezentat în anexa nr. 1.1), completatã citeþ cu majuscule sau
dactilografiatã;
b) documentaþia tehnicã de traversare;
c) avizul/autorizaþia de gospodãrire a apelor pentru lucrarea
traversatã;
d) avizul de gospodãrire a apelor pentru lucrarea care traverseazã lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare;
e) referat tehnic întocmit de proiectantul de specialitate al
lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, pentru
lucrãrile de traversare;
f) acordul unitãþii care deþine lucrarea traversatã, în cazul
în care lucrarea nu este în administrarea C.N.A.R. Acest
acord va fi emis în baza verificãrii efectuate în teren de cãtre
administratorul lucrãrii, cu respectarea prevederilor îndrumarului
tehnic.

Solicitarea se face pe baza documentaþiei tehnice de
traversare întocmite la nivel de proiect tehnic ºi detalii de
execuþie.
Solicitantul permisului de traversare îºi asumã responsabilitatea exactitãþii datelor ºi informaþiilor cuprinse în formularul de
solicitare ºi în documentaþia tehnicã de fundamentare.
Se poate solicita confidenþialitatea datelor prezentate în
documentaþia tehnicã necesarã în vederea obþinerii permisului
de traversare, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 5. Ñ Documentaþia tehnicã întocmitã în scopul solicitãrii permisului de traversare se va elabora avându-se în
vedere urmãtorul conþinut-cadru:
a) Memoriul tehnic, care va cuprinde:
a1) denumirea investiþiei;
a2) localizarea lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de
apãrare traversate ºi a traversãrii (bazin hidrografic, râul, cod
hidrografic, localitatea apropiatã, bornã CSA, bornã dig, baraj,
poziþia faþã de reperele semnificative din teren);
a3) descrierea lucrãrii de traversare propuse, parametrii
caracteristici, variantele analizate, soluþia adoptatã ºi justificarea acesteia;
a4) prezentarea modului ºi a duratei de execuþie a materialelor folosite ºi calitatea acestora;
a5) natura fluidului transportat prin conducte, parametrii
corespunzãtori funcþionãrii normale a instalaþiei, pericolul pe
care îl poate prezenta fluidul transportat sau activitatea
instalaþiei pentru construcþia hidrotehnicã traversatã sau pentru
resursele de apã; posibilitatea apariþiei de avarii în exploatare;
a6) elemente constructive de siguranþã (vane, clapete, dispozitive ºi instalaþii de semnalizare, tuburi ºi peree de
protecþie etc.), prevãzute în lucrarea de traversare sau la
lucrarea traversatã, inclusiv construcþiile de siguranþã necesare
(diguri-potcoavã, incinte de palplanºe etc.), dupã caz;
a7) modul de acþiune ºi intervenþie, în timpul execuþiei sau
în exploatare, în caz de avariere a conductei, instalaþiei etc.
care traverseazã sau în caz de deteriorare a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare traversate;
a8) dupã caz, studii geotehnice sau hidrologice:
Ñ stoc minim de materiale de apãrare, utilaje ºi forþe de
muncã, sistem informaþional de avertizare ºi de semnalizare a
avariei;
Ñ prevederi suplimentare de forþã de muncã ºi mijloace
pentru situaþii deosebite (necorelãri în aprovizionarea cu materiale ºi mijloace, defecþiuni ale utilajelor, cu posibilitatea de
înlocuire a acestora, mãsuri speciale pentru timp nefavorabil etc.);
a9) debite ºi niveluri caracteristice ale cursului de apã în
perioada exploatãrii;
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a10) prevederi în schema de amenajare a bazinelor hidrografice sau alte lucrãri existente în amplasamentul traversãrii
cu care s-a corelat.
b) Piese desenate:
b1) elemente topografice ºi topohidrografice:
Ñ un plan general la scara 1:10.000 Ñ 1:50.000, cu localizarea lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare în
care se executã lucrarea de traversare ºi a zonei apãrate de
aceasta, cu obiectivele ºi localitãþile care ar putea fi afectate;
Ñ un plan de situaþie la scara 1:100 Ñ 1:1.000, care sã
conþinã amplasarea în detaliu a lucrãrii de traversare;
b2) secþiuni longitudinale ºi transversale prin lucrãrile de
traversare proiectate ºi prin lucrarea de gospodãrire a apelor
cu rol de apãrare, la scara 1:20 Ñ 1:100, cu precizarea nivelurilor caracteristice la ape mari;
b3) grafic de eºalonare a execuþiei lucrãrilor de traversare;
b4) alte elemente de detaliere necesare, solicitate de unitatea emitentã.
Art. 6. Ñ La elaborarea documentaþiilor tehnice proiectantul
va respecta îndrumarul tehnic pentru realizarea lucrãrilor de
traversare a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de
apãrare.
Art. 7. Ñ Soluþiile propuse prin documentaþia tehnicã de
fundamentare trebuie sã asigure continuitatea ºi integritatea
construcþiei de apãrare. Rãspunderea privind calitatea construcþiilor, realizarea corespunzãtoare a umpluturilor, alegerea
materialelor, precum ºi calculele de rezistenþã ºi stabilitate
revin solicitantului.
Art. 8. Ñ La proiectarea lucrãrilor de traversare se va
avea în vedere în mod obligatoriu programul de amenajare a
bazinului hidrografic respectiv sau alte documentaþii existente
care prevãd executarea de lucrãri în zonã ºi care pot
influenþa sau au legãturã cu traversarea, pentru a se evita
intervenþia ulterioarã cu lucrãri în corpul lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare sau în zonele de
protecþie.
Art. 9. Ñ Pe parcursul proiectãrii proiectantul traversãrii
poate solicita, contra cost, consultanþã tehnicã din partea
unitãþii care va emite permisul de traversare.
Art. 10. Ñ Permisul de traversare îºi menþine valabilitatea
pe toatã durata de realizare a lucrãrilor, cu condiþia respectãrii
prevederilor cuprinse în acesta.
Art. 11. Ñ Permisul de traversare îºi pierde valabilitatea
dupã un an de la emitere, dacã execuþia lucrãrilor, a construcþiilor sau a instalaþiilor respective nu a început în acest
interval. Permisul de traversare poate fi reînnoit, solicitarea
realizându-se cu 15 zile înainte de data expirãrii acestuia.
Art. 12. Ñ Deþinãtorul permisului de traversare are
obligaþia sã comunice emitentului, în scris, data la care începe
execuþia lucrãrilor, cu cel puþin 10 zile înainte de aceastã
datã.
Art. 13. Ñ Emitentul permisului de traversare va verifica
pe parcursul execuþiei modul de respectare a prevederilor
acestuia.
Art. 14. Ñ Condiþiile impuse în permisul de traversare, precum ºi refuzul de emitere a acestuia pot fi contestate în termen de 30 de zile, potrivit Legii contenciosului administrativ
nr. 29/1990.
3. Competenþele de aprobare ºi procedura de emitere a
permisului de traversare
Art. 15. Ñ Permisele de traversare se emit pe baza analizei în teren de cãtre:
Ñ C.N.A.R., cu avizul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi
Protecþiei Mediului, dacã lucrarea de gospodãrire a apelor cu
rol de apãrare traversatã are ºi rol de apãrare cu efecte
transfrontaliere;
Ñ C.N.A.R., pe baza referatului tehnic întocmit de sucursale, dacã lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare
traversatã se aflã amplasatã într-un bazin, dar apãrã ºi un
teritoriu din alt bazin hidrografic;
Ñ sucursala bazinalã a C.N.A.R., pe baza referatului tehnic întocmit de Sistemul de gospodãrire a apelor, dacã lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare se aflã
amplasatã într-un judeþ, dar apãrã ºi teritoriul altui judeþ din
acelaºi bazin hidrografic;
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Ñ Sistemul de gospodãrire a apelor, care este subunitate
a sucursalei bazinale, dacã lucrarea de gospodãrire a apelor
cu rol de apãrare traversatã este numai de interes
local/judeþean.
Art. 16. Ñ Cererea de solicitare a permisului de traversare
ºi documentaþia tehnicã necesarã în vederea obþinerii permisului de traversare se transmit, în douã exemplare, la
Sistemul de gospodãrire a apelor pe teritoriul cãruia se aflã
amplasatã lucrarea de apãrare împotriva inundaþiilor traversatã.
Art. 17. Ñ Permisul de traversare se va emite numai dacã
documentaþia tehnicã respectã prevederile îndrumarului tehnic
ºi conþinutul-cadru prezentat la art. 5 ºi dacã la verificarea în
teren se constatã exactitatea datelor, corectitudinea soluþiilor,
alegerea raþionalã a amplasamentului. În caz contrar, se solicitã completarea sau documentaþia se restituie solicitantului, cu
observaþii, în vederea modificãrii soluþiei traversãrii în zona
propusã, refuzându-se motivat, în scris, emiterea permisului de
traversare.
Art. 18. Ñ Cererea de solicitare a permisului de traversare
va fi soluþionatã în termen de 10 zile lucrãtoare de la primirea
documentaþiei, prin emiterea permisului de traversare sau prin
respingerea motivatã a solicitãrii.
Art. 19. Ñ Permisul de traversare se va emite în maximum 5 exemplare, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.2
la procedurã, astfel:
Ñ în 5 exemplare, atunci când Ministerul Apelor, Pãdurilor
ºi Protecþiei Mediului avizeazã permisul de traversare, dintre
care: un exemplar pentru solicitant, unul pentru Ministerul
Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului ºi câte unul pentru
C.N.A.R., sucursala bazinalã ºi Sistemul de gospodãrire a
apelor;
Ñ în 4 exemplare, atunci când unitatea emitentã este
C.N.A.R., dintre care: un exemplar pentru solicitant, unul pentru emitent ºi câte unul pentru sucursala bazinalã ºi Sistemul
de gospodãrire a apelor;
Ñ în 3 exemplare, atunci când unitatea emitentã este
sucursala bazinalã sau Sistemul de gospodãrire a apelor, dintre care: un exemplar pentru solicitant, unul pentru emitent ºi
unul pentru Sistemul de gospodãrire a apelor.
Art. 20. Ñ Sistemul de gospodãrire a apelor are sarcina
de a urmãri execuþia lucrãrilor, în vederea respectãrii de cãtre
solicitant a prevederilor permisului de traversare.
Art. 21. Ñ Emitentul permisului de traversare are obligaþia
de a ºtampila ºi semna, spre neschimbare, exemplarul din
documentaþie, inclusiv planºele de execuþie ce se transmit
solicitantului împreunã cu un exemplar al permisului de
traversare.
Art. 22. Ñ Permisul de traversare ºi documentaþia tehnicã
ce a stat la baza emiterii acestuia se pãstreazã în arhiva
tehnicã a sucursalei bazinale a C.N.A.R., în raza cãreia se
realizeazã lucrarea de traversare, pe toatã durata de existenþã
a lucrãrii pentru care s-a solicitat permisul de traversare.
Art. 23. Ñ Pentru serviciul de emitere a permisului de traversare, pentru transferul acestuia, precum ºi pentru consultaþii
pe parcursul proiectãrii C.N.A.R. va percepe tarife conform
prevederilor legale.
4. Transferul permisului de traversare
Art. 24. Ñ Permisul de traversare poate fi transferat altui
beneficiar sau titular de investiþie, în condiþiile în care lucrãrile
ºi mãsurile propuse ºi realizate nu se modificã. În acest caz,
transferul se face în baza unei solicitãri de efectuare a transferului, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.3 la procedurã, adresatã emitentului permisului de traversare. Transferul
se considerã efectuat la data expedierii adresei de confirmare
a transferului, întocmitã conform modelului prezentat în anexa
nr. 1.4 la procedurã.
Art. 25. Ñ Dacã transferul propus implicã modificãri de
soluþii, atunci noul beneficiar trebuie sã solicite un nou permis
de traversare.
Art. 26. Ñ În termen de 10 zile lucrãtoare de la primirea
solicitãrii de transfer emitentul va analiza ºi va decide asupra
acceptãrii transferului.
Art. 27. Ñ Anexele nr. 1.1Ñ1.4 fac parte integrantã din
prezenta procedurã.
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ANEXA Nr. 1.1
la procedurã
FORMULAR DE SOLICITARE A PERMISULUI DE TRAVERSARE
(model)

..................................................
(denumirea solicitantului)

Nr. ........... data ...................
Cãtre
Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A.
Sucursala bazinalã/Sistemul de gospodãrire a apelor ...................
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 ºi ale Ordinului ministrului apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului nr. ..............,
a) Subsemnatul ......................................................., posesor al buletinului/cãrþii de identitate
(numele ºi prenumele solicitantului)

seria ........... nr. ............., codul poºtal ..............., domiciliat în localitatea .......................................,
str. ............................. nr. ..............., bl. ........, ap. ........., telefon .............., fax .................,
judeþul/sectorul .................................;
b) ......................................................, codul fiscal nr. ..........., nr. de înmatriculare la registrul
(denumirea unitãþii solicitatoare)

comerþului .........................................................., telefon .................., fax ..................., cu sediul în
localitatea ............................................, str. ................. nr. .................., judeþul ..............., prin reprezentantul sãu ....................................................., în calitate de .........................................., solicitã
(numele ºi prenumele)

(funcþia, împuternicit)

PERMIS

DE

TRAVERSARE

a lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare ............................................................................................
(denumirea lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare traversate)

din bazinul hidrografic ................................ pe râul ............................., codul cadastral .....................,
în zona localitãþii ..............................., borna CSA nr. ........................., borna pe dig nr. ...............,
pentru investiþia ...................................., cu conducta ....................., reþeaua electricã ...............,
instalaþia ..................................................................................... .
(denumirea construcþiei, instalaþiei etc. ce traverseazã)

Investiþia este reglementatã prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor nr. ................. din
data de ...................., emis/emisã de cãtre ........................................................................................ .
(denumirea unitãþii emitente a avizului/autorizaþiei de gospodãrire a apelor)

Pretenþie de confidenþialitate
DA
NU
Execuþia lucrãrilor va începe la data de .............................................. .
Anexãm în douã (un) exemplare documentaþia tehnicã însoþitã de urmãtoarele acte necesare
pentru aprobare: ................................................................................................................................... .
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Solicitantul [cazul a)]
Conducãtorul unitãþii solicitatoare [cazul b)]
........................................................................
L.S.
NOTÃ:
Litera a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã fizicã.
Litera b) se completeazã în cazul în care beneficiarul de investiþie este o persoanã juridicã.
ANEXA Nr. 1.2
la procedurã
PERMIS DE TRAVERSARE
(model)

Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A.
Sucursala bazinalã/Sistemul de Gospodãrire a Apelor ..........................
Nr. .................. data .................
a) Domnului ..................................................., domiciliat în localitatea .........................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

str. ......................... nr. ....., bl. ...., ap. ...., judeþul/sectorul ................... codul poºtal ........................,
b) .................................., localitatea .................., str. ............. nr. ......, judeþul/sectorul ...............
(denumirea unitãþii solicitatoare)

Ca urmare a solicitãrii dumneavoastrã nr. ..... din data de ............, înregistratã la Compania
Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A., Sucursala bazinalã/Sistemul de gospodãrire a apelor ............ la
nr. ....., în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 ºi ale Ordinului ministrului apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului nr. ..........., vã comunicãm cã pentru investiþia ....................................
(denumirea investiþiei)

vi se emite
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PERMIS DE TRAVERSARE

a ............................................................................................., aflatã pe malul drept (stâng) al
(denumirea lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare)

râului ........................................................., cu codul hidrografic .................................... la borna CSA
nr. ..............., borna pe dig nr. ...., în zona localitãþii ........................................., care este traversat
cu ............................................................................................................................................................ .
(denumirea lucrãrii, construcþiei, instalaþiei etc., care traverseazã, funcþiunea, caracteristicile constructive ale acesteia)

Traversarea se va executa în conformitate cu prevederile documentaþiei de fundamentare anexate la
solicitare, semnatã ºi ºtampilatã de noi pentru autenticitate. Proiectul prevede .......................................... .
(descrierea soluþiei de traversare)

Dacã execuþia lucrãrii nu se realizeazã în termen de un an de la data emiterii prezentului
act, aprobarea îºi pierde valabilitatea.
Director,
...................................
L.S.
NOTÃ:
Litera a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã fizicã.
Litera b) se completeazã în cazul în care beneficiarul de investiþie este o persoanã juridicã.

ANEXA Nr. 1.3
la procedurã
FORMULAR DE SOLICITARE A TRANSFERULUI PERMISULUI DE TRAVERSARE
(model)

.....................................................................
(persoana sau unitatea solicitatoare a transferului)

Nr. ......... data .....................
Cãtre
Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A.
Sucursala bazinalã/Sistemul de gospodãrire a apelor ..............................
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 ºi ale Ordinului ministrului apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului nr. ................, solicit
TRANSFERUL PERMISULUI DE TRAVERSARE

nr. ...... din data ................., emis de cãtre ...................................., referitoare la ...............................,
(denumirea emitentului)

(denumirea lucrãrii)

pentru traversarea .................................................................................................................................,
(denumirea lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare traversate)

amplasatã pe malul drept (stâng) al râului ....................................., codul hidrografic .........................
la borna CSA nr. ..........................................................., borna pe dig nr. ........................................,
cu............................................................................................................................................................. .
(denumirea lucrãrii, construcþiei, instalaþiei etc., care traverseazã, funcþiunea, caracteristicile constructive ale acesteia)

Pretenþie de confidenþialitate
DA
NU
Execuþia lucrãrilor urmeazã sã înceapã la data de .......... .
Recepþia preliminarã a lucrãrii de traversare se va face la data de ............ .
Subsemnatul declar pe propria rãspundere cã mi-am însuºit documentaþia tehnicã în baza
cãreia s-a emis permisul de traversare pentru care se solicitã transferul.
Anexãm în douã exemplare permisul de traversare pentru care se solicitã transferul, precum
ºi urmãtoarele acte: ................................................................................................................................
(denumirea actului, numãrul ºi data emiterii)

Solicitant,
Director,
................................................
L.S.
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ANEXA Nr. 1.4
la procedurã
TRANSFERUL PERMISULUI DE TRAVERSARE
(model)

Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A.
Sucursala bazinalã/Sistemul de gospodãrire a apelor ..........................
Nr. .................. data .................
Cãtre
......................................................................................................
(persoana sau unitatea solicitatoare a transferului permisului de traversare)

Ca urmare a cererii dumneavoastrã nr. ......................... din data de ................., înregistratã la
Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A., Sucursala bazinalã/Sistemul de gospodãrire a apelor ......................., în baza prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 ºi ale Ordinului ministrului apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului nr. ......, vã comunicãm cã pentru investiþia ...................................
(denumirea investiþiei)

vi s-a acceptat cererea de
TRANSFER AL PERMISULUI DE TRAVERSARE

nr. ........... din data de ......................., emis de cãtre .................................................................,
(denumirea emitentului)

pentru traversarea ..................................................................................................................., amplasatã
(denumirea lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare traversate)

pe malul drept (stâng) al râului ..............................................................................................., codul
hidrografic ........................................ la borna CSA nr. ................................., borna pe dig nr. ..........,
cu ............................................................................................................................................................ .
(denumirea lucrãrii, construcþiei, instalaþiei etc., care traverseazã, funcþiunea, caracteristicile constructive ale acesteia)

Traversarea se va executa fãrã modificãri, în condiþiile prevãzute în documentaþia de
execuþie prezentatã pentru obþinerea permisului de traversare.
Dacã execuþia lucrãrii nu se realizeazã în termen de un an de la data emiterii prezentului
act, acesta îºi pierde valabilitatea.
Director,
...................................
L.S.
ANEXA Nr. 2

ÎNDRUMAR TEHNIC
pentru proiectarea ºi realizarea lucrãrilor de traversare a lucrãrilor de gospodãrire a apelor
cu rol de apãrare împotriva inundaþiilor
1. Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Executarea de lucrãri de traversare a lucrãrilor
de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare se face numai în
cazul în care nu existã alte soluþii de evitare a acestora ºi cu
respectarea întocmai a prevederilor prezentului îndrumar tehnic, precum ºi cu folosirea obligatorie a Proiectelor-tip ºi
modulelor pentru lucrãri de gospodãrire a apelor nr. 202/1987,
elaborate ºi revizuite de Societatea Comercialã ”AquaproiectÒ Ñ S.A.
Proiectele pentru realizarea lucrãrilor de traversare a digurilor, barajelor ºi a altor construcþii hidrotehnice cu rol de
apãrare împotriva inundaþiilor vor fi verificate de specialistul
abilitat ca verificator al acestor tipuri de lucrãri.
Art. 2. Ñ Îndrumarul tehnic cuprinde prevederi ce trebuie
sã fie respectate la proiectarea ºi realizarea lucrãrilor de traversare a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare
ºi mãsuri de asigurare a continuitãþii ºi integritãþii liniilor de
apãrare pe toatã perioada execuþiei lucrãrilor de traversare.
Art. 3. Ñ Îndrumarul tehnic se aplicã la stabilirea soluþiilor
pentru executarea lucrãrilor de traversare a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare existente sau în curs de
execuþie, precum ºi la executarea oricãror lucrãri de terasamente sau construcþii în zona adiacentã din imediata apropiere Ñ
respectiv în zona de protecþie legalã Ñ, astfel încât sã nu fie
afectate funcþionalitatea ºi siguranþa acestora, atât în situaþiile
de funcþionare normalã a construcþiilor sau a instalaþiilor care
traverseazã, cât ºi în situaþiile de deteriorare sau de accident
în funcþionarea acestora.

Îndrumarul tehnic se aplicã la toate tipurile de lucrãri, indiferent de natura, caracterul, scopul, deþinãtorul ºi de clasa de
importanþã a construcþiei sau a instalaþiei care traverseazã
lucrãrile de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare sau care
se realizeazã în zona adiacentã acestora.
Art. 4. Ñ La alegerea amplasamentelor lucrãrilor de traversare se vor evita pe cât posibil zonele critice ale lucrãrii de
gospodãrire a apelor cu rol de apãrare (infiltraþii, grifoane,
terenuri instabile, discontinuitãþi de naturã constructivã etc.), iar
dacã acest lucru nu este posibil, se vor prevedea în documentaþiile tehnice ºi se vor executa lucrãri speciale de impermeabilizare, de stabilizare a terenului ºi a construcþiei
respective, injecþii, diafragme etc.
Art. 5. Ñ În cazul în care obiectivele care traverseazã
lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare sunt de
dimensiuni mari ºi transmit terenului de fundaþie sarcini deosebite, care pot periclita stabilitatea lucrãrii de gospodãrire a
apelor cu rol de apãrare sau care pot produce modificãri
importante în textura terenului de fundaþie, se vor realiza studii
geotehnice pentru analizarea acestor efecte, cu prevederea
soluþiilor de remediere corespunzãtoare.
Art. 6. Ñ Pentru baraje ºi digurile de contur ale lacurilor
de acumulare soluþiile vor fi însuºite în mod expres de cãtre
proiectantul barajului sau al digului ºi de cãtre unitatea care le
administreazã, care va putea impune mãsuri suplimentare
celor cuprinse în îndrumarul tehnic.
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2. Definiþii
Art. 7. Ñ În sensul prezentului îndrumar tehnic, lucrãrile de
traversare a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de
apãrare pot fi clasificate, în funcþie de poziþia faþã de lucrarea
de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare traversatã, în
urmãtoarele categorii:
Ñ subtraversare, atunci când lucrarea de traversare este
situatã sub fundaþia lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de
apãrare;
Ñ traversare, atunci când lucrarea traverseazã corpul
lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare;
Ñ supratraversare, dacã lucrarea se sprijinã pe conturul
lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare sau pe
coronamentul digului;
Ñ traversare aerianã, dacã lucrarea este situatã deasupra
lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare.
În cap. 1 al îndrumarului tehnic toate aceste lucrãri sunt
denumite traversãri.
Art. 8. Ñ Lucrãrile amplasate în zona de protecþie a
lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare pot fi clasificate astfel:
Ñ supraterane, atunci când acestea se aflã deasupra
suprafeþei terenului, cum ar fi: linii aeriene, conducte, pasarele,
benzi transportoare etc.;
Ñ subterane, atunci când acestea se aflã sub suprafaþa
terenului, cum ar fi: conducte sau cabluri îngropate, fundaþii
de stâlpi, piloþi, cãminuri etc.
Art. 9. Ñ Pentru lãþimea zonei de protecþie a lucrãrii de
gospodãrire a apelor cu rol de apãrare se vor lua în considerare valorile prevãzute în anexa nr. 2 la Legea apelor
nr. 107/1996.
3. Elementele de teren topografice, hidrologice,
geotehnice, necesare pentru stabilirea soluþiilor de traversare
Art. 10. Ñ Elementele topografice trebuie sã redea, ca
poziþie, formã ºi dimensiuni, toate particularitãþile planimetrice
ºi altimetrice ale terenului, digului, barajului ºi ale albiei, ale
altor construcþii din zona de protecþie ºi, respectiv, din zona
traversãrii, suficiente pentru a permite stabilirea parametrilor
constructivi ai traversãrii faþã de particularitãþile terenului ºi faþã
de nivelurile caracteristice ale apei.
Art. 11. Ñ Debitele ºi nivelurile caracteristice ale apei vor
fi preluate din documentaþiile de realizare a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare respective. În cazul în
care în documentaþiile respective nu existã asemenea date
sau acestea nu sunt concludente, se vor efectua studii speciale în acest scop sau se vor solicita, contra cost, date de la
C.N.A.R. sau de la Compania Naþionalã ”Institutul Naþional de
Meteorologie, Hidrologie ºi Gospodãrirea ApelorÒ (INMH) Ñ S.A.
Art. 12. Ñ În cazul subtraversãrilor sau al traversãrilor cu
conducte având diametrul interior mai mare de 1,20 m sau cu
galerii având deschiderea totalã mai mare de 1,00 m ºi în
cazurile în care conductele, staþiile de pompare sau alte
construcþii pot transmite sarcini mari, vibraþii sau alte solicitãri
care pot periclita stabilitatea lucrãrilor de gospodãrire a apelor
cu rol de apãrare sau care pot aduce modificãri nefavorabile
în textura terenului de fundaþie, soluþia de fundare va fi stabilitã de proiectant pe bazã de studii geotehnice, la nivelul
necesar asigurãrii funcþionalitãþii liniei de apãrare.
Alte elemente vor fi prezentate conform art. 5 din procedurã.
4. Prescripþii tehnice pentru proiectarea lucrãrilor
de traversare
Art. 13. Ñ Soluþiile constructive pentru traversarea lucrãrilor
de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare sau pentru executarea de lucrãri în zonele de protecþie ale acestora vor fi astfel concepute încât în perioada execuþiei ºi în continuare pe
toatã durata exploatãrii sã nu se afecteze stabilitatea sau
funcþionalitatea lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de
apãrare. De asemenea, nu va fi împiedicat accesul pentru
întreþinere, reparare sau intervenþie.
Art. 14. Ñ Conductele care transportã lichide sau gaze
sub presiune vor traversa lucrãrile de gospodãrire a apelor cu
rol de apãrare numai la nivelul coronamentului acestora sau la
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o cotã superioarã, prin lucrãri de supratraversare sau de traversare aerianã.
În cazuri bine fundamentate, atunci când nu se pot adopta
alte soluþii, se pot executa ºi lucrãri de traversare sau de subtraversare de cãtre conducte ce transportã lichide sau gaze
sub presiune, numai cu prevederea de mãsuri speciale de
siguranþã pentru evitarea deteriorãrii lucrãrii de gospodãrire a
apelor cu rol de apãrare în zona traversãrii, ca urmare a unor
accidente produse de fisurarea sau de spargerea conductelor.
Art. 15. Ñ Conductele, rigolele, canalele sau galeriile
prevãzute în corpul lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol
de apãrare sau pe coronamentul acestora vor fi astfel dimensionate încât sã nu împiedice circulaþia, sã nu fie deteriorate
sau distruse la circulaþia utilajelor grele de intervenþie (draglinã, excavator, tractor etc.), potrivit precizãrilor date de unitatea care are în proprietate sau în administrare lucrarea de
gospodãrire a apelor cu rol de apãrare respectivã ºi care
asigurã întreþinerea ei.
Art. 16. Ñ Pentru ca traversãrile ºi subtraversãrile sã
poatã fi identificate în teren, în mod deosebit în perioadele de
ape mari, poziþiile acestora vor fi marcate prin cel puþin douã
repere (borne), unul la coronamentul lucrãrii de gospodãrire a
apelor cu rol de apãrare, iar altul în interiorul zonei apãrate,
lângã piciorul taluzului.
Art. 17. Ñ La pozarea pe conturul corpului lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare sau în zonele de protecþie
ale acestora a unor conducte prin care se transportã apa,
conductele vor fi protejate la îngheþ fie prin îngroparea acestora sub limita de îngheþ, fie prin suprarambleierea cu pante
corespunzãtoare pentru asigurarea circulaþiei utilajelor de intervenþie ºi a execuþiei unor racorduri hidraulice la taluzul dinspre apã al digului. Pe aceste porþiuni taluzul dinspre apã al
digului va fi pereat.
Art. 18. Ñ La proiectarea oricãrei traversãri se vor lua în
considerare dimensiunile lucrãrii de gospodãrire a apelor cu
rol de apãrare, stabilite prin proiect, þinându-se seama de
posibilitatea supraînãlþãrii în viitor a lucrãrii de gospodãrire a
apelor cu rol de apãrare sau a coborârii fundului albiei râului,
potrivit prevederilor cuprinse în alte documentaþii întocmite în
acest sens ºi însuºite din punctul de vedere al gospodãririi
apelor, adoptându-se pentru traversare soluþia constructivã
care sã nu necesite în viitor alte lucrãri în corpul lucrãrilor de
gospodãrire a apelor cu rol de apãrare. În cazul în care nu
existã asemenea documentaþii, se va adopta o ipotezã de
dimensionare, în sensul prevederilor prevãzute în programul
de amenajare a bazinului hidrografic, cu consultarea sucursalei
bazinale a C.N.A.R. ºi a unitãþii care are în administrare lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare.
Art. 19. Ñ Pentru orice fel de subtraversare sau traversare
a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare de
cãtre conducte, canale sau galerii, prin care se descarcã ape în
exces din incinte îndiguite din intravilan sau din unitãþi industriale, se va prevedea posibilitatea închiderii duble a conductei
sau a galeriei, pentru oprirea accesului apelor mari în incinta
apãratã. Închiderea se va realiza prin montarea de echipamente
ºi instalaþii adecvate (vane, stavile plane, elemente de batardou,
robinete de închidere, clapete basculante etc.). În cazul în care
la extremitatea dinspre râu se vor folosi clapete basculante, a
doua închidere va fi realizatã prin stavile plane, prin vane sau
prin alte dispozitive montate pe latura dinspre interior.
Dispozitivele cu închidere manualã vor fi instalate în
cãminuri sau în alte construcþii ºi vor fi astfel concepute încât
sã poatã fi manevrate în orice situaþii fie din exterior, în cazul
unor viituri, fie din interior, de pe platforme, în cazul creºterii
nivelului apei în zonele apãrate. În cazul amplasãrii în imediata apropiere a traversãrii a unor staþii de pompare, se vor
lua mãsuri suplimentare de apãrare pentru evitarea pãtrunderii
apelor mari în interiorul acestora ºi întreruperii funcþionãrii lor.
Art. 20. Ñ Subtraversarea sau traversarea lucrãrilor de
gospodãrire a apelor cu rol de apãrare de cãtre conducte
metalice ce transportã lichide cu curgere liberã sau de joasã
presiune ºi la care linia piezometricã se aflã sub coronament
se face cu realizarea pe conducte a unor diafragme, pentru
eliminarea pericolului de infiltraþii în lungul conductei.
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Diafragmele vor fi executate la interval de 3Ñ6 m, cu o
înãlþime de 0,20Ñ0,50 m, în funcþie de mãrimea conductei, a
galeriei etc., de clasa de importanþã a lucrãrii de gospodãrire
a apelor cu rol de apãrare, de structura ºi textura terenului. În
ampriza lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare ºi
pe zonele adiacente conducta ºi diafragmele vor avea grosimea cu cel puþin 3 mm mai mare decât a tronsoanelor
alãturate, iar conductele vor fi protejate împotriva coroziunilor,
prin izolaþie întãritã sau foarte întãritã (în zone cu agresivitate
a apei, a aerului sau a fluidului transportat).
Art. 21. Ñ Subtraversarea sau traversarea lucrãrilor de
gospodãrire a apelor cu rol de apãrare de cãtre conducte ce
transportã lichide sau gaze sub presiune se proiecteazã în
funcþie de încadrarea construcþiei în clasa de importanþã (conform Ordinului ministrului lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului nr. 31/N/1995), se realizeazã prin pozarea lor în
interiorul unor tuburi sau galerii de protecþie, pentru a se
exclude pericolul afectãrii funcþionalitãþii lucrãrii de gospodãrire
a apelor cu rol de apãrare în cazul unei avarii la conducta de
transport. Tubul de protecþie va fi dimensionat astfel încât sã
nu poatã fi deteriorat în caz de avarii, iar fluidul scãpat din
conductã sã poatã fi colectat la un cãmin etanº, de capacitate
corespunzãtoare, situat în interiorul incintei sau pe paramentul
aval al barajului. Tubul de protecþie va fi fixat etanº de conductã la capãtul dinspre râu sau de pe paramentul amonte al
barajului. Tubul de protecþie realizat pe distanþa
corespunzãtoare amprizei corpului lucrãrii de gospodãrire a
apelor cu rol de apãrare ºi pe zona de protecþie va fi
prevãzut cu diafragme ºi va fi protejat împotriva coroziunii.
La subtraversarea sau la traversarea lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare de cãtre conducte din
prefabricate din beton, beton armat, fontã sau din alte materiale, tuburile vor fi aºezate pe radier continuu din beton armat
ºi vor fi protejate la exterior cu manºoane din beton la rosturile de îmbinare. La capete se vor realiza timpane din beton
cu aripi întoarse. Pe toatã lungimea traversãrii se vor realiza
diafragme, la distanþe de circa 3Ñ6 m, având o înãlþime de
minimum 0,20Ñ0,50 m.
Art. 22. Ñ Subtraversarea sau traversarea lucrãrilor de
gospodãrire a apelor cu rol de apãrare de cãtre galerii în care
sunt montate conducte ce transportã lichide sau gaze sub
presiune se realizeazã în tranºee cu sãpãturã în trepte de
înfrãþire de maximum 25 cm înãlþime. Betonul va fi protejat la
interior cu izolaþie hidrofugã. La capete se vor realiza timpane
din beton cu aripi întoarse, între ele executându-se diafragme
sau injecþii cu mortar de ciment, pentru mãrirea parcursului de
infiltraþii.
Art. 23. Ñ Traversãrile aeriene de cãtre conducte, linii
electrice, linii telefonice etc. sau de cãtre alte construcþii, indiferent de rolul lor funcþional, vor fi realizate la o înãlþime suficientã pentru a fi posibilã circulaþia pe lucrarea de gospodãrire
a apelor cu rol de apãrare a utilajelor de întreþinere ºi intervenþie. În mod obiºnuit înãlþimea minimã de gabarit va fi de
5 m, în afarã de cazurile în care unitatea care administreazã
lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare respectivã
va indica o înãlþime de gabarit mai mare. Vor fi respectate,
dupã caz, ºi alte acte normative sau standarde în vigoare privind protecþia faþã de linii electrice ori conducte ce transportã
gaze sau lichide explozive ori inflamabile. În aceste cazuri se
vor monta ºi semnalizãri vizibile de avertizare ºi interdicþie
pentru protecþia celor care efectueazã lucrãri de întreþinere,
reparaþie sau intervenþie.
Elementele de susþinere a traversãrilor aeriene Ñ stâlpi,
piloni, cadre etc. Ñ vor fi executate de regulã în afara
amprizei lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare
traversate. În cazuri bine justificate se admite amplasarea
stâlpilor în treimea superioarã a taluzurilor numai cu realizarea
mãsurilor de compactare manualã cu maiul de mânã, în
straturi de 10 cm, deosebit de îngrijitã în jurul fundaþiilor.
În cazurile în care nu va fi posibilã traversarea aerianã se
admite traversarea prin corpul lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, cu condiþia pozãrii liniilor sau a cablurilor în tuburi metalice sau din beton ºi cu luarea mãsurilor

corespunzãtoare pentru a împiedica accesul apei în zonele
apãrate.
Art. 24. Ñ În cazul în care conductele, cablurile sau alte
instalaþii supratraverseazã o lucrare de gospodãrire a apelor
cu rol de apãrare la nivelul coronamentului, este necesar ca
aceasta sã fie protejatã corespunzãtor, cu beton, dale din
beton, umpluturã din pãmânt sau în orice alt mod, astfel încât
sã fie posibilã circulaþia utilajelor de intervenþie la lucrãrile de
apãrare, fãrã sã se producã scoaterea din funcþiune sau avarierea conductelor, cablurilor etc. Se va asigura stabilitatea
umpluturilor din rampele locale de acoperire a conductelor ºi a
cablurilor amplasate pe coronament sau pe taluzuri.
Art. 25. Ñ Soluþiile pentru continuarea traversãrii între
lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare ºi râu trebuie adoptate astfel încât sã nu conducã la încorsetãri ale
albiei în zona respectivã, sã asigure o scurgere normalã a
apelor, în mod deosebit la viituri ºi gheþuri, sã nu afecteze
lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare. Soluþiile
pentru aceastã zonã vor fi incluse în documentaþia de traversare, care se prezintã spre aprobare.
Art. 26. Ñ În zonele de protecþie a lucrãrilor de
gospodãrire a apelor cu rol de apãrare nu se vor executa de
regulã alte lucrãri decât cele legate direct de lucrarea de traversare ºi prevãzute în documentaþiile tehnice de execuþie ºi
numai cu respectarea prevederilor prezentului îndrumar tehnic.
Numai în cazuri deosebite ºi bine justificate se admite executarea de lucrãri în aceste zone, cum ar fi: pozarea unor conducte, turnarea de fundaþii pentru stâlpi etc., cu respectarea
urmãtoarelor condiþii:
a) sãpãturile de tip tranºee de-a lungul lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare longitudinale sã nu
influenþeze negativ stabilitatea acestora sau regimul de infiltraþii
prin sau pe sub corpul lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu
rol de apãrare; lungimea acestora nu trebuie sã modifice
curba de infiltraþie;
b) la terenurile de fundaþie cu structurã omogenã adâncimea sãpãturii trebuie sã fie micã ºi la o distanþã suficient de
mare de baza taluzului, astfel încât fundul sãpãturii sã fie
deasupra continuãrii în adâncime a planului taluzului;
c) la terenurile de fundaþie permeabile, la cele cu structuri
neomogene sau când adâncimea sãpãturii este mai mare ºi
se aflã sub planul taluzului, proiectantul va stabili lucrãrile ºi
mãsurile necesare pentru împiedicarea infiltrãrii apelor spre
zona apãratã, pe baza unor analize ºi studii geotehnice complete;
d) în amplasamentele unde au fost constatate, în perioadele de ape mari, apariþii de grifoane sau zone de infiltraþii ori
atunci când pe baza observaþiilor ºi a studiilor efectuate anterior reiese cã ar putea apãrea asemenea fenomene, nu se
admit sãpãturi în zonele de protecþie decât pe baza unor
studii de specialitate corespunzãtoare ºi cu luarea unor mãsuri
de siguranþã suplimentare.
Art. 27. Ñ Pentru evacuarea gravitaþionalã a apelor ce se
colecteazã în spatele lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol
de apãrare a intravilanului localitãþilor, a platformelor industriale
sau a incintelor agricole, se vor prevedea conducte sau galerii pozate sub limita de îngheþ a terenului, în ampriza lucrãrii
de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, precum ºi în
zonele de protecþie aferente.
Art. 28. Ñ Pentru amplasarea unor construcþii, conducte
sau instalaþii de orice naturã în zonele de protecþie a lucrãrilor
de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare vor fi respectate
condiþii similare celor prevãzute în cazul traversãrii lucrãrilor
de apãrare.
5. Mãsuri speciale de siguranþã
Art. 29. Ñ La traversãrile ºi la subtraversãrile la care este
necesar sã se execute breºe în corpul lucrãrilor de
gospodãrire a apelor cu rol de apãrare sau sãpãturi sub nivelul fundaþiilor acestora, asemenea lucrãri nu vor putea începe
decât dupã ce în prealabil vor fi executate lucrãrile ºi mãsurile
necesare pentru asigurarea continuitãþii liniei de apãrare, respectiv a punerii în siguranþã a îndiguirii faþã de apele mari ce
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s-ar putea produce pe râul respectiv, pe toatã durata de
execuþie a lucrãrilor de traversare. Aceste mãsuri constau în
executarea unei îndiguiri locale de siguranþã (diguri-potcoavã)
din pãmânt, palplanºe sau din alte materiale care sã asigure
continuitatea funcþionalã a digului dupã deschiderea breºei, în
timpul execuþiei lucrãrilor de traversare. Digul de siguranþã va
avea dimensiunile ºi caracteristicile digului existent sau va fi
echivalent cu acesta din punct de vedere al stabilitãþii ºi al
impermeabilitãþii.
Art. 30. Ñ La digurile longitudinale, în cazul în care îndiguirea localã de siguranþã se executã înspre râu, este obligatorie analiza de cãtre proiectant a efectului de încorsetare a
albiei, a remuului care se produce, precum ºi a modificãrii
condiþiilor de scurgere în zonã, pentru restabilirea gradului de
apãrare existent a obiectivelor situate în zona traversãrii ºi în
amonte de sectorul afectat de remuu. Pentru lucrãrile de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare mãsurile de asigurare a
continuitãþii liniei de apãrare se stabilesc de comun acord cu
proiectantul lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare
ºi cu unitatea care o are în exploatare, în funcþie de condiþiile
specifice ºi de particularitãþile acesteia.
Forþa de muncã, utilajele, materialele ºi mijloacele necesare pentru realizarea lucrãrii de traversare se vor asigura de
cãtre constructor în amplasament înainte de realizarea breºei
în dig pentru execuþia traversãrii.
Art. 31. Ñ Sistemul de gospodãrire a apelor din cadrul
C.N.A.R. va notifica în scris comisiei judeþene de apãrare
împotriva dezastrelor înainte de începerea execuþiei lucrãrilor
de traversare, furnizându-i elemente cu privire la amplasamentul lucrãrii, perioada de execuþie, constructorul ºi beneficiarul
lucrãrii, precum ºi despre mãsurile impuse constructorului pentru asigurarea continuitãþii liniilor de apãrare. De asemenea,
acesta va solicita includerea ºantierului în planurile judeþene ºi
locale de apãrare, ca punct critic în linia de apãrare, ºi va
asigura avertizarea ºantierului prin mijloace de comunicaþie
asigurate de beneficiar ºi de constructor.
Art. 32. Ñ Perioada de execuþie a lucrãrilor de traversare
va fi cât mai scurtã prin organizarea lucrului în cel puþin douã
schimburi ºi, de regulã, în afara perioadelor bogate în precipitaþii, respectiv perioada de ape mari.
Art. 33. Ñ Derogarea de la execuþia digului-potcoavã de
protecþie se va face numai de cãtre Comisia centralã pentru
apãrarea împotriva inundaþiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase ºi accidentelor la construcþiile hidrotehnice din
cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului,
numai atunci când lucrarea de traversare se poate realiza în
timp scurt, în afara perioadei de ape mari, în condiþiile ºi în
termenele stabilite de aceasta.
6. Prescripþii tehnice privind executarea lucrãrilor
de terasamente în corpul sau sub fundaþia lucrãrilor
de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare
Art. 34. Ñ Realizarea sãpãturilor în corpul sau sub
fundaþia lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare
se poate face atât manual, pentru lucrãri mici, cât ºi mecanic,
cu utilaje terasiere, fãrã a se depãºi dimensiunile prevãzute în
proiectul de execuþie.
Art. 35. Ñ Pentru lucrãrile de supratraversare a digurilor
sãpãturile la coronament nu vor coborî, de regulã, sub garda
cu care s-a dimensionat lucrarea de gospodãrire a apelor cu
rol de apãrare.
Art. 36. Ñ Pentru lucrãrile de traversare ºi de subtraversare, lucrãrile de tãiere a corpului lucrãrilor de gospodãrire a
apelor cu rol de apãrare ºi de excavare sub nivelul fundaþiei
vor fi executate în trepte de 25Ñ30 cm înãlþime, cu ºanþuri
longitudinale, dispuse astfel încât sã se asigure scurgerea
nestânjenitã a apelor meteorice ce s-ar putea colecta.
Pãmântul rezultat va fi depozitat în apropiere, pentru a putea
fi utilizat la închiderea breºelor.
Art. 37. Ñ Dupã terminarea lucrãrilor de traversare sau a
oricãror alte lucrãri în corpul lucrãrilor de gospodãrire a apelor
cu rol de apãrare sau sub fundaþia acestora, lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare trebuie adusã la forma ºi
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caracteristicile iniþiale (taluzuri, coronament, protecþii vegetale,
dale, pereuri din piatrã, borne etc.). Umpluturile vor fi realizate
cu pãmânt umectat corespunzãtor ºi fãrã a fi incluse corpuri
strãine. Compactarea se va face manual, în straturi de 10 cm
grosime în jurul construcþiilor pânã la acoperirea acestora, iar
în continuare se va putea face compactarea cu mijloace
mecanice, în straturi de circa 20 cm grosime. Aceleaºi prescripþii vor fi respectate la execuþia suprarambleielor la diguri,
pe coronament ºi pe taluzuri.
Art. 38. Ñ În principiu nu se vor utiliza straturi de egalizare din pietriº, balast, nisip sau din alte materiale permeabile. Se excepteazã situaþiile în care este necesarã adãugarea
unor asemenea materiale pentru stabilizarea pãmântului de
fundaþie (terenuri refulante, chiºaiuri, argile contractile etc.). În
aceste cazuri se vor respecta mãsurile de compactare ºi de
impermeabilizare stabilite în mod obligatoriu în documentaþie
pentru asemenea situaþii speciale.
Art. 39. Ñ Umpluturile din jurul construcþiei de traversare,
atât în corpul lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de
apãrare, cât ºi sub fundaþia acesteia, vor trebui realizate cel
puþin la gradul de compactare iniþialã a lucrãrii de gospodãrire
a apelor cu rol de apãrare traversate. De asemenea,
suprafaþa taluzurilor va fi adusã prin lucrãri corespunzãtoare la
situaþia de funcþionare normalã a lucrãrii de gospodãrire a
apelor cu rol de apãrare.
Art. 40. Ñ Stratul vegetal de pe suprafaþa taluzurilor ºi a
coronamentului lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de
apãrare, care se înlãturã în vederea execuþiei lucrãrilor de traversare, se va depozita separat. Dupã terminarea lucrãrilor de
traversare ºi de refacere a lucrãrii de gospodãrire a apelor cu
rol de apãrare la forma ºi caracteristicile iniþiale, se vor
îmbrãca taluzurile ºi coronamentul cu un strat vegetal de
20Ñ30 cm grosime, care va fi reînsãmânþat ºi udat pânã la
înierbare.
Sãpãturile pe taluzuri vor fi executate, în mod succesiv,
pe un taluz dupã ce pe taluzul opus au fost executate
lucrãrile de restabilire a conturului lucrãrii de gospodãrire a
apelor cu rol de apãrare, prin realizarea umpluturilor, turnarea
betoanelor etc.
7. Dispoziþii finale
Art. 41. Ñ Pentru toate lucrãrile necesare pentru executarea unei travesrãri se va întocmi un grafic cu desfãºurarea
operaþiunilor pe faze, cu termenele intermediare ºi finale, stabilit de comun acord cu unitatea care are în administrare
lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare traversatã.
Termenele stabilite prin grafic pentru executarea lucrãrilor
vor fi cât mai scurte, execuþia urmând a fi organizatã în douã
schimburi.
În graficul privind executarea lucrãrilor se vor preciza ºi
forþele umane, materialele de apãrare ºi mijloacele tehnice, ce
vor fi mobilizate în zona lucrãrilor în situaþii de ape mari, pentru a se putea interveni operativ în caz de necesitate.
Art. 42. Ñ Sistemele de gospodãrire a apelor din cadrul
C.N.A.R. ºi unitãþile care au în administrare lucrãrile de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare vor exercita controlul operativ al execuþiei lucrãrilor de traversare conform graficului ºi
vor asigura, în colaborare cu executantul, adaptarea procesului
de execuþie la regimul hidrologic, astfel încât în nici o fazã sã
nu fie periclitatã lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de
apãrare.
Art. 43. Ñ La începerea ºi la terminarea lucrãrilor se vor
încheia procese-verbale între unitatea executantã ºi unitatea
care are în administrare lucrarea de gospodãrire a apelor cu
rol de apãrare, în prezenþa expertului abilitat. În procesul-verbal ce se va încheia înainte de realizarea breºei în lucrarea
de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare existentã se va
consemna, în mod obligatoriu, existenþa digului-potcoavã de
protecþie a zonei apãrate pe timpul execuþiei, la parametrii
lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare existente
sau a unei incinte din palplanºe, elemente din beton etc.,
echivalente din punct de vedere al stabilitãþii ºi impermeabilitãþii.
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De asemenea, deþinãtorul lucrãrii de gospodãrire a apelor
cu rol de apãrare va constata dacã constructorul este capabil
din punct de vedere al organizãrii ºi al materialelor necesare
sã execute lucrarea conform graficului de execuþie ºi dacã
s-a aprovizionat cu materialele necesare pentru execuþia subtraversãrii. Numai în acest caz se va putea începe realizarea
breºei. În procesul-verbal ce se va încheia la terminarea
lucrãrilor de traversare se vor consemna, în mod obligatoriu,
starea finalã a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de
apãrare ºi obligaþiile ce decurg pentru constructor ºi pentru
unitatea care are în administrare lucrãrile sau instalaþiile din
zona traversãrii (demolarea digului-potcoavã de protecþie,
împrãºtierea terasamentelor acestuia în gropile de împrumut,
înlãturarea de pe lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de
apãrare ºi din zona de protecþie a tuturor materialelor etc.).

Art. 44. Ñ Pentru lucrãrile ascunse, stabilite de deþinãtorul
lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare traversate,
se vor încheia procese-verbale separate.
Art. 45. Ñ În vederea emiterii autorizaþiei de gospodãrire a
apelor pentru lucrãrile care traverseazã lucrarea de
gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, beneficiarul acestora
va lua mãsuri pentru întocmirea regulamentului de întreþinereexploatare, în care se vor preciza, de comun acord cu
sucursala bazinalã a C.N.A.R. ºi cu unitatea care are în administrare lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare,
mãsurile ºi responsabilitãþile pentru executarea lucrãrilor de
întreþinere, reparare ºi exploatare, precum ºi de intervenþie în
cazul avarierii lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de
apãrare, pe sectorul traversãrii, în perioadele de ape mari.

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii de notificare
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
având în vedere necesitatea reglementãrii execuþiei ºi punerii în funcþiune a categoriilor de lucrãri ºi activitãþi
desfãºurate pe ape sau în legãturã cu acestea, pentru care legea introduce notificarea,
în temeiul prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Procedura de notificare, prevãzutã
în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþia generalã a apelor din cadrul
Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului ºi
Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A. vor lua
mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Prezentul ordin va intra în vigoare la data
publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pe aceeaºi datã Ordinul ministrului apelor, pãdurilor ºi
protecþiei mediului nr. 280/1997 privind Procedura de
notificare, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 100 bis din 26 mai 1997, îºi înceteazã aplicabilitatea.

Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 6 septembrie 1999.
Nr. 811.
ANEXÃ

PROCEDURÃ DE NOTIFICARE
Art. 1. Ñ Gospodãrirea raþionalã a resurselor de apã ºi
protecþia acestora împotriva epuizãrii ºi poluãrii, precum ºi
apãrarea împotriva inundaþiilor ºi altor fenomene hidrometeorologice periculoase se realizeazã atât prin reglementãri tehnice
ºi legislative, cât ºi prin mãsuri luate de utilizatorii de apã.
Mecanismul de aplicare a Legii apelor nr. 107/1996 introduce
obligaþia notificãrii începerii execuþiei ºi a punerii în funcþiune a
anumitor categorii de activitãþi ºi lucrãri executate pe ape sau
în legãturã cu acestea, pentru care nu este necesar avizul de
gospodãrire a apelor, respectiv autorizaþia de gospodãrire a
apelor.
Art. 2. Ñ Notificarea reprezintã un proces complex având
ca rezultantã eliberarea de cãtre sistemele de gospodãrire a
apelor din cadrul sucursalelor bazinale ale Companiei
Naþionale ”Apele RomâneÒ Ñ S.A. a unui act în baza cãruia
beneficiarul sau titularul de investiþie poate sã execute sau sã
punã în funcþiune anumite categorii de lucrãri ºi activitãþi
desfãºurate pe ape sau în legãturã cu acestea, pentru care
Legea nr. 107/1996 introduce obligaþia notificãrii.
Art. 3. Ñ Categoriile de lucrãri ºi de activitãþi executate pe
ape sau în legãturã cu acestea, pentru care beneficiarul sau

titularul de investiþie are obligaþia sã notifice începerea
execuþiei, sunt prezentate în aneza nr. a1). Pentru aceste
categorii de lucrãri ºi de activitãþi nu este necesar avizul de
gospodãrire a apelor.
Art. 4. Ñ Categoriile de lucrãri ºi de activitãþi executate pe
ape sau în legãturã cu acestea, pentru care beneficiarul sau
titularul de investiþie are obligaþia sã notifice punerea în
funcþiune, sunt prezentate în anexa nr. a2). Pentru aceste
categorii de lucrãri ºi activitãþi nu este necesarã autorizaþia de
gospodãrire a apelor.
Art. 5. Ñ Procesul de notificare cuprinde urmãtoarele
etape:
a) aducerea la cunoºtinþã Sistemului de gospodãrire a apelor din cadrul sucursalei bazinale a Companiei Naþionale
”Apele RomâneÒ Ñ S.A. a intenþiei beneficiarului sau a titularului de investiþie de a realiza, respectiv de a pune în
funcþiune lucrãri, instalaþii, construcþii sau de a desfãºura o
activitate din categoria celor pentru care Legea nr. 107/1996
introduce obligaþia notificãrii;
b) analizarea de cãtre Sistemul de gospodãrire a apelor
din cadrul sucursalei bazinale a Companiei Naþionale ”Apele
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RomâneÒ Ñ S.A. a oportunitãþii, din punct de vedere al gospodãririi apelor, a realizãrii/punerii în funcþiune a investiþiei respective;
c) solicitarea de date suplimentare, eliberarea refuzului de
acceptare a notificãrii sau eliberarea notificãrii, dupã caz.
Art. 6. Ñ Notificarea se solicitã de cãtre beneficiarul sau
de titularul de investiþie cu cel puþin 20 de zile înainte de
începerea execuþiei/punerii în funcþiune, în baza unui formular
completat conform modelului prezentat în anexele nr. b1)Ñb9),
respectiv în anexele nr. c1)Ñc13) (în funcþie de categoria de
activitate sau de lucrare pentru care se face notificarea). Cererea de notificare se va completa citeþ, cu majuscule, ºi se va
transmite Sistemului de gospodãrire a apelor din cadrul sucursalei bazinale a Companiei Naþionale ”Apele RomâneÒ Ñ S.A.,
pe teritoriul cãreia este amplasatã lucrarea sau se desfãºoarã
activitatea. Cererea va fi însoþitã ºi de o documentaþie tehnicã,
care va cuprinde parametrii de capat, prin care sã se demonstreze cã folosinþa nu produce un impact negativ asupra resurselor de apã. În cazul alimentãrii cu apã din subteran,
solicitantul va prezenta ºi studiul hidrogeologic întocmit conform prevederilor legale. Cererea poate fi însoþitã ºi de alte
date sau documente pe care solicitantul le considerã necesare
(copii de pe avize/autorizaþii de gospodãrire a apelor ºi notificãri etc.). Solicitantul notificãrii îºi asumã responsabilitatea
pentru exactitatea datelor ºi a informaþiilor cuprinse în cererea
de notificare.
Art. 7. Ñ În termen de 10 zile de la data înregistrãrii cererii de notificare Sistemul de gospodãrire a apelor din cadrul
sucursalei bazinale a Companiei Naþionale ”Apele RomâneÒ Ñ
S.A. va analiza posibilitatea de a accepta sau de a nu
accepta, din punct de vedere al gospodãririi apelor, realizarea/punerea în funcþiune a investiþiei propuse. În cazul în care
datele prezentate nu sunt concludente pentru formularea unei
decizii, se vor cere completãri ce vor fi transmise, în scris, de
cãtre beneficiarul sau de titularul de investiþie.
Art. 8. Ñ Acceptarea notificãrii se poate refuza, în scris,
dacã prin realizarea lucrãrilor, construcþiilor ºi instalaþiilor sau
prin desfãºurarea activitãþilor propuse se contravine prevederilor legale sau se considerã cã se produc:
a) modificãri semnificative ale regimului de curgere;
b) înrãutãþirea calitãþii resurselor de apã;
c) realocarea surselor de apã;
d) pierderea stabilitãþii malurilor ºi a construcþiilor din zona
de influenþã a investiþiei propuse;
e) pericole de inundaþii ca urmare a blocãrii scurgerii libere
a apelor sau întreruperea continuitãþii liniei de apãrare;
f) pierderea prioritãþii alimentãrii cu apã pentru populaþie
faþã de alte folosinþe;
g) restricþionarea accesului la sursa de apã;
h) incorectitudinea datelor prezentate.
Refuzul de acceptare a notificãrii se va face ºi în cazul în
care lucrãrile propuse contravin prevederilor schemelor-cadru
de amenajare a bazinelor hidrografice.
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Art. 9. Ñ Dacã notificarea se solicitã pentru începerea
execuþiei categoriilor de lucrãri prevãzute în anexa nr. a1), în
termen de 15 zile de la data primirii notificãrii Sistemul de
gospodãrire a apelor din cadrul sucursalei bazinale a
Companiei Naþionale ”Apele RomâneÒ Ñ S.A. va verifica veridicitatea datelor prezentate. În situaþia în care se constatã cã
sunt respectate prevederile legale, iar din punct de vedere al
gospodãririi apelor execuþia lucrãrii respective poate fi acceptatã, se va transmite solicitantului acceptul de notificare conform modelului prezentat în anexa nr. d1). În cazul în care
notificarea se solicitã pentru punere în funcþiune, Sistemul de
gospodãrire a apelor din cadrul sucursalei bazinale a
Companiei Naþionale ”Apele RomâneÒ Ñ S.A. va verifica pe
teren, în termen de 5 zile de la data primirii notificãrii, în prezenþa solicitantului, veridicitatea datelor prezentate. Dacã din
punct de vedere al gospodãririi apelor se constatã cã lucrãrile,
construcþiile sau instalaþiile nu îndeplinesc condiþiile pentru
acceptarea notificãrii de punere în funcþiune, Sistemul de gospodãrire a apelor va solicita întocmirea unui program de etapizare ºi va urmãri realizarea acestuia. În cazul respectãrii
prevederilor legale ºi a cerinþelor privind gospodãrirea apelor,
atât din punct de vedere cantitativ, cât ºi calitativ, sau când
au fost realizate mãsurile din programul de etapizare, punerea
în funcþiune a lucrãrii respective poate fi acceptatã ºi se transmite solicitantului acceptul de notificare conform modelului prezentat în anexa nr. d2). Pentru categoriile de lucrãri prevãzute
la pct. 3 din anexele nr. a1) ºi a2) notificarea se va face
anual, considerându-se perioada de provizorat de maximum un
an.
Art. 10. Ñ Dupã obþinerea notificãrii solicitantul are
obligaþia sã anunþe Sistemul de gospodãrire a apelor din
cadrul sucursalei bazinale a Companiei Naþionale ”Apele
RomâneÒ Ñ S.A. în legãturã cu orice modificare permanentã
sau temporarã (locul, data, descrierea), cu 5 zile înainte de
producerea acesteia. Dacã prin modificãrile propuse se aduc
schimbãri semnificative ale datelor în baza cãrora a fost eliberatã notificarea, beneficiarul de notificare are obligaþia sã
realizeze o nouã notificare.
Art. 11. Ñ Sistemele de gospodãrire a apelor vor raporta
trimestrial sucursalelor bazinale din care fac parte despre toate
notificãrile acceptate ºi despre cele refuzate, precum ºi despre cazurile în care s-au stabilit programe de etapizare.
Sucursalele bazinale ale Companiei Naþionale ”Apele RomâneÒ Ñ
S.A. vor integra datele conþinute în aceste rapoarte în Fondul
naþional de date de gospodãrire a apelor.
Art. 12. Ñ Activitatea desfãºuratã de sistemele de gospodãrire a apelor din cadrul sucursalelor bazinale ale
Companiei Naþionale ”Apele RomâneÒ Ñ S.A. în procesul de
notificare se plãteºte.
Art. 13. Ñ Actul de notificare nu poate fi transferat la un
alt beneficiar sau titular de investiþie.
Art. 14. Ñ Anexele nr. a)Ñd) fac parte integrantã din prezenta procedurã de notificare.
ANEXA Nr. a1)
la Procedura de notificare

LISTA

cuprinzând lucrãrile ºi categoriile de activitãþi pentru care investitorul are obligaþia sã notifice începerea execuþiei
(nu este necesarã solicitarea ºi obþinerea avizului de gospodãrire a apelor)
1. Lucrãri de dezvoltare, modernizare sau de retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaþii existente, dacã prin realizarea acestora nu se modificã parametrii
cantitativi ºi calitativi finali ai folosinþei de apã, înscriºi în autorizaþia de gospodãrire a apelor emisã înainte de începerea
execuþiei unor astfel de lucrãri.

2. Injectarea în structurile din care au provenit a apelor de
zãcãmânt de la schelele de extracþie, fãrã a se produce poluarea straturilor acvifere traversate, în conformitate cu reglementãrile din domeniul resurselor minerale.
3. Instalaþiile cu caracter provizoriu pe durata de execuþie a
unor investiþii, dacã debitul prelevat nu depãºeºte
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10 litri/secundã, iar apele evacuate rezultate dupã folosire nu
influenþeazã calitatea resurselor de apã.
4. Protecþia sanitarã a surselor de alimentare cu apã potabilã, a apelor minerale, a lacurilor ºi a nãmolurilor terapeutice.
5. Traversãri ale cursurilor de apã de cãtre drumuri de
exploatare, comunale sau judeþene, în bazine hidrografice mai
mici de 10 km2.

6. Lucrãri de culturã ºi refacere a pãdurilor ºi de combatere a eroziunii solului, pe suprafeþe totale mai mici de
20 km2 inclusiv, ºi lucrãri de regularizare a scurgerii pe versanþi ºi corectãri de torenþi, pe lungimi mai mici de 10 km.
7. Lucrãri noi de captare a apei, dacã debitul prelevat nu
depãºeºte 10 litri/secundã, iar apele evacuate rezultate dupã
folosire nu influenþeazã calitatea resurselor de apã.
ANEXA Nr. a2)
la Procedura de notificare

LISTA

cuprinzând lucrãrile ºi categoriile de activitãþi pentru care investitorul are obligaþia sã notifice punerea în funcþiune
(nu este necesarã solicitarea ºi obþinerea autorizaþiei de gospodãrire a apelor)
1. Lucrãri de dezvoltare, modernizare sau de retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaþii existente, dacã prin realizarea acestora nu se modificã parametrii
cantitativi ºi calitativi finali ai folosinþei de apã, înscriºi în autorizaþia de gospodãrire a apelor emisã înainte de începerea
execuþiei unor astfel de lucrãri.
2. Injectarea în structurile din care au provenit a apelor de
zãcãmânt de la schelele de extracþie, fãrã a se produce poluarea straturilor acvifere traversate, în conformitate cu reglementãrile din domeniul resurselor minerale.
3. Instalaþiile cu caracter provizoriu pe durata de execuþie a
unor investiþii, dacã debitul prelevat nu depãºeºte 10
litri/secundã, iar apele evacuate rezultate dupã folosire nu
influenþeazã calitatea resurselor de apã.
4. Protecþia sanitarã a surselor de alimentare cu apã potabilã, a apelor minerale, a lacurilor ºi a nãmolurilor terapeutice.

5. Traversãri ale cursurilor de apã de cãtre drumuri de
exploatare, comunale sau judeþene, în bazine hidrografice mai
mici de 10 km2.
6. Lucrãri de culturã ºi refacere a pãdurilor ºi de
combatere a eroziunii solului, pe suprafeþe totale mai mici de
20 km2 inclusiv, ºi lucrãri de regularizare a scurgerii pe versanþi ºi corectãri de torenþi, pe lungimi mai mici de 10 km.
7. Lucrãri noi de captare a apei, dacã debitul prelevat nu
depãºeºte 10 litri/secundã, iar apele evacuate rezultate dupã
folosire nu influenþeazã calitatea resurselor de apã.
8. Linii electrice.
9. Apãrãri ºi consolidãri de maluri ºi albii, rectificãri ºi
reprofilãri de albii.
10. Regularizarea scurgerii pe versanþi, corectãri de torenþi.
11. Combaterea eroziunii solului.
ANEXA Nr. b1)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale/regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

ÎNCEPEREA

EXECUÞIEI

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ....................................................... .
Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)
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Data începerii execuþiei va fi ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.
Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, urmãtoarele
condiþii:
Ñ nu restricþioneazã accesul la sursa de apã ºi asigurã curgerea liberã a apelor;
Ñ nu produc o realocare a resursei;
Ñ nu conduc la înrãutãþirea parametrilor cantitativi ºi calitativi iniþiali ai folosinþei de apã;
Ñ nu conduc la creºterea cantitãþilor ºi concentraþiilor de poluanþi în ape uzate faþã de limitele impuse în standardele specifice;
Ñ se utilizeazã tehnologiile cele mai puþin poluante, cu cerinþe reduse de apã;
Ñ utilajele se vor menþine în stare de funcþionare pentru a se evita producerea de poluãri
accidentale;
Ñ se asigurã monitoringul, înregistrarea ºi raportarea la Compania Naþionalã ”Apele
RomâneÒ Ñ S.A. timp de 3 ani, începând cu data punerii în funcþiune;
Ñ se asigurã gospodãrirea raþionalã a apelor ºi protecþia resurselor de apã împotriva
poluãrii.
Ñ se asigurã stabilitatea lucrãrilor hidrotehnice cu rol de apãrare împotriva inundaþiilor pe
care le traverseazã.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data .......................
.............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.
N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la lucrãri de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor
procese tehnologice sau a unor instalaþii existente, dacã prin realizarea acestora nu se modificã
parametrii cantitativi ºi calitativi finali ai folosinþei de apã, înscriºi în autorizaþia de gospodãrire a
apelor pe baza cãreia utilizatorul a funcþionat înainte de începerea execuþiei unor astfel de lucrãri.
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã juridicã.

ANEXA Nr. b2)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale/regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

ÎNCEPEREA

EXECUÞIEI

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ....................................................... .
Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 572 bis/24.XI.1999
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Data începerii execuþiei va fi ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.

Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, urmãtoarele
condiþii:
Ñ nu conduc la creºterea cantitãþilor ºi concentraþiilor de poluanþi în ape uzate faþã de limitele impuse în standardele specifice;
Ñ se utilizeazã tehnologiile cele mai puþin poluante, cu cerinþe reduse de apã;
Ñ utilajele se vor menþine în stare de funcþionare pentru a se evita producerea de poluãri
accidentale;
Ñ se asigurã monitoringul, înregistrarea ºi raportarea la Compania Naþionalã ”Apele
RomâneÒ Ñ S.A. timp de 3 ani, începând cu data punerii în funcþiune;
Ñ se asigurã gospodãrirea raþionalã a apelor ºi protecþia resurselor de apã împotriva
poluãrii.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data .......................
.............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.
N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la
zãcãmânt de la schelele de extracþie,
Lit. a) se completeazã în cazul
soanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul
soanã juridicã.

injectarea în structurile din care au provenit a apelor de
fãrã a produce poluarea straturilor acvifere traversate.
în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o perîn care beneficiarul sau titularul de investiþie este o per-

ANEXA Nr. b3)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale/regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

ÎNCEPEREA

EXECUÞIEI

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ....................................................... .
Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 572 bis/24.XI.1999
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Data începerii execuþiei va fi ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.
Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, urmãtoarele
condiþii:
Ñ nu produc o realocare a resursei;
Ñ nu conduc la înrãutãþirea parametrilor cantitativi ºi calitativi iniþiali ai folosinþei de apã;
Ñ nu conduc la creºterea cantitãþilor ºi concentraþiilor de poluanþi în ape uzate faþã de limitele impuse în standardele specifice;
Ñ se utilizeazã tehnologiile cele mai puþin poluante, cu cerinþe reduse de apã;
Ñ utilajele se vor menþine în stare de funcþionare pentru a se evita producerea de poluãri
accidentale;
Ñ se asigurã monitoringul, înregistrarea ºi raportarea la Compania Naþionalã ”Apele
RomâneÒ Ñ S.A. timp de 3 ani, începând cu data punerii în funcþiune;
Ñ se asigurã gospodãrirea raþionalã a apelor ºi protecþia resurselor de apã împotriva
poluãrii.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data .......................
.............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.
N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la instalaþiile cu caracter provizoriu
unor investiþii, dacã debitul prelevat nu depãºeºte 10 litri/secundã, iar
dupã folosire nu influenþeazã calitatea resurselor de apã.
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul
soanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul
soanã juridicã.

pe durata de execuþie a
apele evacuate rezultate
de investiþie este o perde investiþie este o per-

ANEXA Nr. b4)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale/regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

ÎNCEPEREA

EXECUÞIEI

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ....................................................... .
Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;
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Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Data începerii execuþiei va fi ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.
Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, condiþiile de
asigurare a gospodãririi raþionale a apelor ºi protecþia resurselor de apã împotriva poluãrii.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data .......................
.............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.
N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la protecþia sanitarã a surselor de alimentare cu apã potabilã, a
apelor minerale, a lacurilor ºi nãmolurilor terapeutice.
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã juridicã.

ANEXA Nr. b5)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale/regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

ÎNCEPEREA

EXECUÞIEI

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ....................................................... .
Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Data începerii execuþiei va fi ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.
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Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile nu conduc la înrãutãþirea parametrilor cantitativi ºi calitativi
iniþiali ai folosinþei de apã.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data .......................
.............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.
N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la traversãri ale cursurilor de apã de cãtre drumuri de exploatare, comunale sau judeþene, în bazine hidrografice mai mici de 10 km2.
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã juridicã.
ANEXA Nr. b6)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale/regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

ÎNCEPEREA

EXECUÞIEI

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ....................................................... .
Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Data începerii execuþiei va fi ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.
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Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, condiþiile de
asigurare a gospodãririi raþionale a apelor ºi protecþia resurselor de apã împotriva poluãrii.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data ...................................
..............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.

N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la lucrãri de culturã ºi refacere a pãdurilor pe suprafeþe mai
mici de 20 km2 inclusiv.
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã juridicã.
ANEXA Nr. b7)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale/regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

ÎNCEPEREA

EXECUÞIEI

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ....................................................... .
Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Data începerii execuþiei va fi ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.
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Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, condiþiile de
asigurare a gospodãririi raþionale a apelor ºi protecþia resurselor de apã împotriva poluãrii.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data ...................................
...............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.

N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la lucrãri de combatere a eroziunii solului pe suprafeþe totale
mai mici de 20 km2 inclusiv.
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã juridicã.
ANEXA Nr. b8)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale/regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

ÎNCEPEREA

EXECUÞIEI

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ....................................................... .
Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Data începerii execuþiei va fi ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.
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Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, condiþiile de
asigurare a gospodãririi raþionale a apelor ºi protecþia resurselor de apã împotriva poluãrii.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data ...................................
...............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.

N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la lucrãri de regularizare a scurgerii pe versanþi ºi corectãri de
torenþi pe lungimi mai mici de 10 km.
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã juridicã.
ANEXA Nr. b9)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale/regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

ÎNCEPEREA

EXECUÞIEI

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ....................................................... .
Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Data începerii execuþiei va fi ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.
Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, condiþiile de
asigurare a gospodãririi raþionale a apelor ºi protecþia resurselor de apã împotriva poluãrii.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data ...................................
...............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.
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N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la lucrãri noi de captare a apei,
depãºeºte 10 litri/secundã, iar apele evacuate rezultate dupã folosire
resurselor de apã.
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul
soanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul
soanã juridicã.

dacã debitul prelevat nu
nu influenþeazã calitatea
de investiþie este o perde investiþie este o perANEXA Nr. c1)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale /regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

PUNEREA

ÎN

FUNCÞIUNE

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ................................................... .
Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Obiectivul (folosinþa, lucrarea) urmeazã sã intre în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.
Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, urmãtoarele
condiþii:
Ñ nu restricþioneazã accesul la sursa de apã ºi asigurã curgerea liberã a apelor;
Ñ nu produc o realocare a resursei;
Ñ nu conduc la înrãutãþirea parametrilor cantitativi ºi calitativi iniþiali ai folosinþei de apã;
Ñ nu conduc la creºterea cantitãþilor ºi concentraþiilor de poluanþi în ape uzate faþã de limitele impuse în standardele specifice;
Ñ se utilizeazã tehnologiile cele mai puþin poluante, cu cerinþe reduse de apã;
Ñ utilajele se vor menþine în stare de funcþionare pentru a se evita producerea de poluãri
accidentale;
Ñ se asigurã monitoringul, înregistrarea ºi raportarea la Compania Naþionalã ”Apele
RomâneÒ Ñ S.A. timp de 3 ani, începând cu data punerii în funcþiune;
Ñ se asigurã gospodãrirea raþionalã a apelor ºi protecþia resurselor de apã împotriva
poluãrii;
Ñ se asigurã stabilitatea lucrãrilor hidrotehnice cu rol de apãrare împotriva inundaþiilor pe
care le traverseazã.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data ...................................
...............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.
N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la lucrãri de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor
procese tehnologice sau a unor instalaþii existente, dacã prin realizarea acestora nu se modificã
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parametrii cantitativi ºi calitativi finali ai folosinþei de apã, înscriºi în autorizaþia de gospodãrire a
apelor pe baza cãreia utilizatorul a funcþionat înainte de începerea execuþiei unor astfel de lucrãri.
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã juridicã.
ANEXA Nr. c2)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale /regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

PUNEREA

ÎN

FUNCÞIUNE

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ................................................... .
Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Obiectivul (folosinþa, lucrarea) urmeazã sã intre în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.
Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, urmãtoarele
condiþii:
Ñ nu conduc la creºterea cantitãþilor ºi concentraþiilor de poluanþi în ape uzate faþã de limitele impuse în standardele specifice;
Ñ se utilizeazã tehnologiile cele mai puþin poluante, cu cerinþe reduse de apã;
Ñ utilajele se vor menþine în stare de funcþionare pentru a evita producerea de poluãri accidentale;
Ñ se asigurã monitoringul, înregistrarea ºi raportarea la Compania Naþionalã ”Apele
RomâneÒ Ñ S.A. timp de 3 ani, începând cu data punerii în funcþiune;
Ñ se asigurã gospodãrirea raþionalã a apelor ºi protecþia resurselor de apã împotriva
poluãrii.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data ...................................
..............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.
N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la
zãcãmânt de la schelele de extracþie,
Lit. a) se completeazã în cazul
soanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul
soanã juridicã.

injectarea în structurile din care au provenit a apelor de
fãrã a produce poluarea straturilor acvifere traversate.
în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o perîn care beneficiarul sau titularul de investiþie este o per-
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ANEXA Nr. c3)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale /regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

PUNEREA

ÎN

FUNCÞIUNE

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ................................................... .
Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Obiectivul (folosinþa, lucrarea) urmeazã sã intre în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.
Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, urmãtoarele
condiþii:
Ñ nu produc o realocare a resursei;
Ñ nu conduc la înrãutãþirea parametrilor cantitativi ºi calitativi iniþiali ai folosinþei de apã;
Ñ nu conduc la creºterea cantitãþilor ºi a concentraþiilor de poluanþi în ape uzate faþã de
limitele impuse în standardele specifice;
Ñ se utilizeazã tehnologiile cele mai puþin poluante, cu cerinþe reduse de apã;
Ñ utilajele se vor menþine în stare de funcþionare pentru a se evita producerea de poluãri
accidentale;
Ñ se asigurã monitoringul, înregistrarea ºi raportarea la Compania Naþionalã ”Apele
RomâneÒ Ñ S.A. timp de 3 ani, începând cu data punerii în funcþiune;
Ñ se asigurã gospodãrirea raþionalã a apelor ºi protecþia resurselor de apã împotriva
poluãrii.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data ...................................
...............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.

N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la instalaþiile cu caracter provizoriu
unor investiþii, dacã debitul prelevat nu depãºeºte 10 litri/secundã, iar
dupã folosire nu influenþeazã calitatea resurselor de apã.
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul
soanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul
soanã juridicã.

pe durata de execuþie a
apele evacuate rezultate
de investiþie este o perde investiþie este o per-
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ANEXA Nr. c4)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale /regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

PUNEREA

ÎN

FUNCÞIUNE

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ................................................... .
Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Obiectivul (folosinþa, lucrarea) urmeazã sã intre în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.
Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, condiþiile de
asigurare a gospodãririi raþionale a apelor ºi protecþia resurselor de apã împotriva poluãrii.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data ...................................
..............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.
N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la protecþia sanitarã a surselor de alimentare cu apã potabilã, a
apelor minerale, a lacurilor ºi nãmolurilor terapeutice.
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã juridicã.

ANEXA Nr. c5)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
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b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale /regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

PUNEREA

ÎN

FUNCÞIUNE

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ................................................... .
Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Obiectivul (folosinþa, lucrarea) urmeazã sã intre în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.
Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, condiþiile de
asigurare a gospodãririi raþionale a apelor ºi protecþia resurselor de apã împotriva poluãrii.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data ...................................
..............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.
N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la traversãri ale cursurilor de apã de cãtre drumuri de exploatare, comunale sau judeþene, în bazine hidrografice mai mici de 10 km2.
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã juridicã.

ANEXA Nr. c6)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale /regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

PUNEREA

ÎN

FUNCÞIUNE

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ......................................................... .
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Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Obiectivul (folosinþa, lucrarea) urmeazã sã intre în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.
Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, condiþiile de
asigurare a gospodãririi raþionale a apelor ºi protecþia resurselor de apã împotriva poluãrii.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data ...................................
..............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.
N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la lucrãri de culturã ºi refacere a pãdurilor pe suprafeþe mai
mici de 20 km2 inclusiv.
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã juridicã.

ANEXA Nr. c7)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale /regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

PUNEREA

ÎN

FUNCÞIUNE

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ................................................... .
Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Obiectivul (folosinþa, lucrarea) urmeazã sã intre în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.
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Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, condiþiile de
asigurare a gospodãririi raþionale a apelor ºi protecþia resurselor de apã împotriva poluãrii.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data ...................................
...............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.
N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la lucrãri de combatere a eroziunii solului pe suprafeþe totale
mai mici de 20 km2 inclusiv.
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã juridicã.
ANEXA Nr. c8)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale /regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

PUNEREA

ÎN

FUNCÞIUNE

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ................................................... .
Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, condiþiile de
asigurare a gospodãririi raþionale a apelor ºi protecþia resurselor de apã împotriva poluãrii.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data ...................................
..............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.
N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la lucrãri de regularizare a scurgerii pe versanþi ºi corectãri de
torenþi pe lungimi mai mici de 10 km.
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã juridicã.
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ANEXA Nr. c9)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale /regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

PUNEREA

ÎN

FUNCÞIUNE

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ................................................... .
Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Obiectivul (folosinþa, lucrarea) urmeazã sã intre în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.
Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, condiþiile de
asigurare a gospodãririi raþionale a apelor ºi protecþia resurselor de apã împotriva poluãrii.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data ...................................
..............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.
N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la lucrãri noi de captare a apei,
depãºeºte 10 litri/secundã, iar apele evacuate rezultate dupã folosire
resurselor de apã.
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul
soanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul
soanã juridicã.

dacã debitul prelevat nu
nu influenþeazã calitatea
de investiþie este o perde investiþie este o per-

ANEXA Nr. c10)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
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b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale /regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

PUNEREA

ÎN

FUNCÞIUNE

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ................................................... .
Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Obiectivul (folosinþa, lucrarea) urmeazã sã intre în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.
Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, condiþiile de
asigurare a gospodãririi raþionale a apelor ºi protecþia resurselor de apã împotriva poluãrii.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data ...................................
..............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.
N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la linii electrice.
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã juridicã.

ANEXA Nr. c11)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale /regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

PUNEREA

ÎN

FUNCÞIUNE

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ................................................... .
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Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Obiectivul (folosinþa, lucrarea) urmeazã sã intre în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.
Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, condiþiile de
asigurare a gospodãririi resurselor de apã, în mod deosebit a scurgerii libere a apei.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data ...................................
..............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.
N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la apãrãri ºi consolidãri de maluri ºi albii, rectificãri ºi reprofilãri
de albii.
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã juridicã.

ANEXA Nr. c12)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale /regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

PUNEREA

ÎN

FUNCÞIUNE

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ................................................... .
Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Obiectivul (folosinþa, lucrarea) urmeazã sã intre în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.
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Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, condiþiile de
asigurare a gospodãririi raþionale a apelor ºi protecþia resurselor de apã împotriva colmatãrii.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data ...................................
.............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.
N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la regularizarea scurgerii pe versanþi, corectãri de torenþi.
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã juridicã.
ANEXA Nr. c13)
la Procedura de notificare

Cãtre
....................................................................................................................................
(Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor/Sistemul de gospodãrire a apelor)

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
a) Subsemnatul ..............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele solicitantului)

având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberatã de .............., domiciliat în
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeþul/sectorul ....................,
telefon .............., fax ............;
b) .....................................................................................................................................................,
(denumirea societãþii comerciale /regiei autonome)

codul fiscal .........., nr. de înregistrare la registrul comerþului ...................................., telefon ............,
fax ..............., cu sediul în localitatea ...................................., str. ....................... nr. .........,
judeþul/sectorul ........................., prin reprezentantul sãu .....................................................................,
(numele ºi prenumele)

în calitate de ...........................................................................................................................................,
(beneficiar sau titular de investiþie)
NOTIFICÃ

PUNEREA

ÎN

FUNCÞIUNE

pentru investiþia ........................................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

din bazinul hidrografic ..................................................... pe râul ................................................... .
Se realizeazã:
Ñ o investiþie nouã ¨;
Ñ o extindere ¨;
Ñ o modificare ¨ a unei investiþii ce este în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨ ºi a
fost reglementatã anterior:
¨ nu
¨ da, prin Avizul/Autorizaþia de gospodãrire a apelor/Notificarea nr. ............ din ...................
emis/emisã de ................................................................................................................ .
(denumirea autoritãþii de gospodãrire a apelor emitente)

Obiectivul (folosinþa, lucrarea) urmeazã sã intre în funcþiune de la data de ¨¨ ¨¨ ¨¨¨¨.
Lucrãrile/construcþiile/instalaþiile îndeplinesc, potrivit reglementãrilor în vigoare, condiþiile de
asigurare a gospodãririi raþionale a apelor ºi protecþia resurselor de apã împotriva colmatãrii.
Anexãm în douã exemplare urmãtoarele acte necesare pentru notificare: ..............................
...................................................................................................................................................................
(denumirea actelor, numãrul ºi data emiterii)

Data ...................................
..............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.
N O T Ã :

Prezenta notificare se referã la combaterea eroziunii solului.
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã fizicã.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiþie este o persoanã juridicã.
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ANEXA Nr. d1)
la Procedura de notificare

Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A.
Direcþia apelor ..........................................................................................................................................
Sistemul de gospodãrire a apelor ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(adresa)

Domnului/doamnei......................,
beneficiar/titular al investiþiei ...................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

În baza cererii dumneavoastrã nr. ........... din data de .............., înregistratã la Compania
Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor............................../Sistemul de gospodãrire a apelor..............................., vã comunicãm cã a fost acceptatã
NOTIFICAREA

pentru începerea execuþiei
investiþiei ..................................................................................................................................................,
(denumirea investiþiei)

având parametrii caracteristici prevãzuþi în anexa la Ordinul ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului nr. 811 din 6 septembrie 1999.
Dacã execuþia nu începe în termen de 12 luni de la data emiterii prezentului act, notificarea
îºi pierde valabilitatea.
Director,
..................................
L.S.
.....................................
(numãrul ºi data emiterii)
ANEXA Nr. d2)
la Procedura de notificare

Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A.
Direcþia apelor ..........................................................................................................................................
Sistemul de gospodãrire a apelor ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(adresa)

Domnului/doamnei......................,
beneficiar/titular al investiþiei ...................................................................................................................
(denumirea investiþiei)

În baza cererii dumneavoastrã nr. ........... din data de .............., înregistratã la Compania
Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A./Direcþia apelor............................../Sistemul de gospodãrire a apelor..............................., vã comunicãm cã a fost acceptatã
NOTIFICAREA

pentru punerea în funcþiune
a investiþiei ..............................................................................................................................................,
(denumirea investiþiei)

având parametrii caracteristici prevãzuþi în anexa la Ordinul ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului nr. 811 din 6 septembrie 1999.
Dacã punerea în funcþiune nu se face în termen de 6 luni de la data emiterii prezentului
act, notificarea îºi pierde valabilitatea.
Director,
..................................
L.S.
.....................................
(numãrul ºi data emiterii)
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