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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Memorandumului de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale
de Preaderare pentru mãsura ”Asistenþã tehnicã pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de navigaþie
pe Dunãre, RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 ºi la Bucureºti la 31 martie 2003
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Se ratificã Memorandumul de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã privind
asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare

pentru mãsura ”Asistenþã tehnicã pentru îmbunãtãþirea
condiþiilor de navigaþie pe Dunãre, RomâniaÒ, semnat la
Bruxelles la 13 decembrie 2002 ºi la Bucureºti la
31 martie 2003.
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Art. 2. Ñ (1) În cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrãri, furnizarea de
bunuri ºi servicii, plãþile pot fi efectuate ºi în euro.
(2) Sumele necesare continuãrii finanþãrii proiectului în
cazul indisponibilitãþii temporare a contribuþiei comunitare
ISPA se prevãd în bugetul de stat la alineatul ”Transferuri
aferente Fondului naþional de preaderareÒ, în bugetul
Ministerului Finanþelor Publice Ñ ”Acþiuni generaleÒ, ºi se

transferã autoritãþii responsabile cu implementarea mãsurii
Ñ Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
urmând a se regulariza cu fondurile transferate de cãtre
Comisia Europeanã, în limita sumelor eligibile cheltuite.
(3) În cazul în care sumele prevãzute la alin. (2) vor fi
cheltuite în alt scop decât cel prevãzut în memorandumul
de finanþare, beneficiarul final va restitui aceste sume la
bugetul de stat.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 2 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 19 septembrie 2003.
Nr. 372.
Mãsura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PA//011
MEMORANDUM DE FINANÞARE
între Guvernul României ºi Comisia Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã
prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru mãsura ”Asistenþã tehnicã pentru îmbunãtãþirea
condiþiilor de navigaþie pe Dunãre, RomâniaÒ*)
Comisia Europeanã, denumitã în continuare Comisia, acþionând pentru ºi în numele Comunitãþii Europene, denumitã în continuare Comunitatea, reprezentatã de comisarul pentru politicã regionalã, domnul Michel Barnier, pentru
Comisie, pe de o parte, ºi Guvernul României, denumit în continuare Beneficiar, pe de altã parte,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 3

Mãsura la care se face referire în art. 2 va fi implementatã ºi finanþatã din resursele bugetare ale Comunitãþii,
în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul memorandum. Mãsura la care se face referire în art. 2 va fi
implementatã cu respectarea Condiþiilor generale prevãzute
în anexa la Acordul-cadru semnat între Comisie ºi
Beneficiar, completat cu prevederile prezentului memorandum ºi ale anexelor la acesta.

Angajamentul

ARTICOLUL 2
Identificarea mãsurii

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va
contribui, sub forma asistenþei financiare nerambursabile, la
finanþarea urmãtoarei mãsuri, conform celor descrise în
anexa nr. I:
Numãrul mãsurii: 2002/RO/16/P/PA/011
Denumirea:
Asistenþã tehnicã pentru îmbunãtãþirea
condiþiilor de navigaþie pe Dunãre,
România
Durata:
Ñ data începerii: data semnãrii
memorandumului de finanþare de
cãtre Comisie
Ñ data finalizãrii: pânã la 31 decembrie 2005
România
Localizare:
Grupul:
Coridorul VII
*) Traducere.

1. Cheltuielile publice sau echivalente maxime care vor
fi luate în considerare pentru calcularea asistenþei vor fi de
2.000.000 euro.
2. Procentul corespunzãtor asistenþei acordate de cãtre
Comunitate pentru aceastã mãsurã este fixat la 75% din
totalul cheltuielilor publice sau echivalente, conform celor
indicate în planul de finanþare din anexa nr. II.
3. Valoarea maximã a asistenþei asigurate prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este
fixatã la 1.500.000 euro.
4. Un total de 1.200.000 euro este angajat din bugetul
pe anul 2002, din linia bugetarã B7Ñ020. Angajamentele
privind tranºele ulterioare se vor baza pe planul de
finanþare iniþial sau revizuit pentru mãsura respectivã, în
funcþie de stadiul implementãrii mãsurii ºi de disponibilitãþile
bugetare.
ARTICOLUL 4
Plãþile

1. Asistenþa comunitarã va acoperi plãþile referitoare la
mãsurã, pentru care s-au fãcut angajamente valabile din
punct de vedere juridic de cãtre Beneficiar ºi pentru care
s-a alocat în mod specific finanþarea necesarã. Aceste plãþi
trebuie sã fie în legãturã cu lucrãrile descrise în anexa nr. I.
2. Plãþile efectuate înainte de data semnãrii memorandumului de finanþare de cãtre Comisie nu sunt eligibile
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pentru asistenþa acordatã prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Preaderare.
3. Mãsura descrisã în anexa nr. I ºi plãþile efectuate de
cãtre autoritatea responsabilã cu implementarea acestei
mãsuri se vor încheia nu mai târziu de data de 31 decembrie 2004.
4. Raportul solicitat pentru efectuarea plãþii finale va fi
înaintat nu mai târziu de 6 luni de la aceastã datã.
5. Plata în avans este fixatã la 600.000 euro ºi va fi
transferatã dupã cum urmeazã:
Ñ suma de 300.000 euro va fi plãtitã dupã semnarea
prezentului memorandum de cãtre Beneficiar;
Ñ diferenþa se va achita dupã semnarea primului contract de asistenþã tehnicã.
ARTICOLUL 5
Respectarea legilor ºi politicilor Comunitãþii

Mãsura se va realiza cu respectarea prevederilor relevante stabilite în acordurile europene ºi va contribui la
punerea în aplicare a politicilor comunitare, în special a
celor referitoare la transporturi ºi reþele transeuropene.
ARTICOLUL 6
Proprietatea intelectualã

Beneficiarul ºi autoritatea responsabilã cu implementarea, menþionatã la pct. 3 din anexa nr. I, se vor asigura în
ceea ce priveºte obþinerea tuturor drepturilor de proprietate
intelectualã pentru studii, schiþe, planuri, publicitate ºi pentru alte materiale produse în legãturã cu planificarea, implementarea, monitorizarea ºi evaluarea mãsurii. Acestea vor
garanta accesul ºi dreptul de a utiliza astfel de materiale
de cãtre Comisie sau orice alt organism ori persoanã

delegatã de Comisie. Comisia va utiliza aceste materiale
numai în scop propriu.
ARTICOLUL 7
Permise ºi autorizaþii

Orice tipuri de permise ºi/sau autorizaþii necesare pentru
implementarea mãsurii trebuie sã fie eliberate de autoritãþile
competente ale Beneficiarului la timp ºi în conformitate cu
legislaþia naþionalã.
ARTICOLUL 8
Condiþii specifice ale mãsurii

Prezenþa proiectului în lista din anexa nr. I nu constituie în nici un fel un angajament din partea Comisiei de a
asigura asistenþã financiarã pentru faza de construcþie a
proiectului. Versiunea finalã a termenilor de referinþã pentru
asistenþa tehnicã, precum ºi orice abatere de la descrierea
iniþialã a mãsurii din anexa nr. I fac subiectul unei aprobãri
anterioare a Comisiei.
ARTICOLUL 9

Prevederile privind implementarea, cuprinse în anexele
la prezentul memorandum de finanþare, fac parte integrantã
din acesta.
Nerespectarea condiþiilor ºi prevederilor privind implementarea va fi tratatã de Comisie conform procedurii
stipulate în secþiunea a VIII-a din anexa nr. III.1.
ARTICOLUL 10

Textul autentic al acestui memorandum de finanþare
este prezentul document semnat mai jos.
Semnat la Bucureºti la 31 martie 2003 ºi la Bruxelles la
13 decembrie 2002.

Pentru Beneficiar,
Hildegard Carola Puwak,
ministrul integrãrii europene,
coordonatorul naþional ISPA

Pentru Comunitate,
Michel Barnier,
membru al Comisiei Europene

Lista anexelor*)
Anexa nr. I
Anexa nr. I.a
Anexa nr. I.b
Anexa nr. II
Anexa nr. III:
Anexa nr. III.1
Anexa nr. III.2
Anexa nr. III.3
Anexa nr. III.4
Anexa nr. III.5
Anexa nr. III.6
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Descrierea mãsurii
Plan de achiziþii
Termeni de referinþã preliminari
Plan de finanþare
Prevederi financiare privind implementarea ISPA
Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor pentru mãsurile finanþate prin
ISPA
Model de cerere de platã pentru raportarea progresului financiar ºi fizic
ºi pentru solicitarea de modificãri
Acord privind cerinþele minime de control financiar, aplicabile mãsurilor
finanþate prin ISPA
Acord cu privire la nereguli ºi la recuperarea sumelor încasate eronat
prin ISPA
Cerinþe privind informarea ºi publicitatea

*) Anexele se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 bis abonament, care se poate
achiziþiona ºi de la Centrul pentru relaþii cu publicul al Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de finanþare
dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã
acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru mãsura
”Asistenþã tehnicã pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de navigaþie pe Dunãre, RomâniaÒ,
semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 ºi la Bucureºti la 31 martie 2003
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
nicã pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de navigaþie pe
Dunãre, RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 ºi la Bucureºti la 31 martie 2003, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare dintre Guvernul României ºi
Comisia Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Preaderare pentru mãsura ”Asistenþã teh-

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 17 septembrie 2003.
Nr. 561.
«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinþarea
Administraþiei Naþionale ”Apele RomâneÒ
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinþarea
Administraþiei Naþionale ”Apele RomâneÒ, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:
1. La articolul 1, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
”(3) Administraþia Naþionalã ÇApele RomâneÈ îºi
desfãºoarã activitatea în conformitate cu dispoziþiile legale
în vigoare ºi cu regulamentul de organizare ºi funcþionare,
aprobat prin hotãrâre a Guvernului, în termen de 60 de zile
de la data publicãrii legii de aprobare a prezentei ordonanþe de urgenþã.Ò
2. La articolul 2, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:
”(4) Bunurile din domeniul public, constituite din: lacurile
care nu sunt declarate de interes public naþional, digurile
de apãrare împotriva inundaþiilor, care nu se constituie
într-o linie continuã de apãrare, consolidãrile ºi apãrãrile de
maluri ºi lucrãrile de dirijare, trec, prin hotãrâre a
Guvernului, în administrarea beneficiarilor care sunt
deserviþi de acestea.Ò
3. La articolul 3 alineatul (2), litera k) va avea urmãtorul
cuprins:
”k) avizarea, autorizarea ºi controlul lucrãrilor construite
pe ape sau în legãturã cu apele, controlul folosinþelor de
apã, indiferent de deþinãtor, în condiþiile legii;Ò
4. La articolul 3, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
”(3) Administraþia Naþionalã ÇApele RomâneÈ este operator unic pentru apa de suprafaþã ºi subteranã ºi serviciile
specifice de gospodãrire a apelor.Ò

5. La articolul 5, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Atribuþiile ºi competenþele consiliului de administraþie
sunt cuprinse în regulamentul de organizare ºi funcþionare
prevãzut la art. 1 alin. (3).Ò
6. La articolul 8, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 8. Ñ (1) Personalul Administraþiei Naþionale ÇApele
RomâneÈ ºi cel aferent activitãþii de hidrologie, hidrogeologie ºi gospodãrire a apelor de la Compania Naþionalã
ÇInstitutul Naþional de Meteorologie, Hidrologie ºi
Gospodãrire a ApelorÈ Ñ S.A. se preiau de la Compania
Naþionalã ÇApele RomâneÈ Ñ S.A., conform prevederilor
legale în vigoare, pe posturile din noua structurã aprobatã,
urmând a se încheia contracte individuale de muncã.Ò
7. La articolul 9, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Metodologia cu privire la desfãºurarea activitãþilor
specifice de gospodãrire a apelor va fi elaboratã de
Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a legii de
aprobare a prezentei ordonanþe de urgenþã, aprobatã prin
ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului
ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ò
8. La articolul 12 punctul 1, alineatul (3) al articolului 81
va avea urmãtorul cuprins:
”(3) Administraþia Naþionalã ÇApele RomâneÈ este operator unic pentru apa de suprafaþã subteranã ºi serviciile
specifice de gospodãrire a apelor.Ò
9. Anexa nr. 1 se abrogã.
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10. Anexa nr. 4 va avea urmãtorul cuprins:
”ANEXA Nr. 4

SERVICII DE GOSPODÃRIRE A APELOR
A. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODÃRIRE A APELOR

a)
b)
c)
d)
e)

1. RÂURI INTERIOARE, LACURI NATURALE ªI LACURI
DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA
ALTOR AGENÞI ECONOMICI:
1.1. Agenþi economici (inclusiv servicii de gospodãrie
comunalã), instituþii publice, unitãþi de cult, agrozootehnici
de tip industrial ºi alþii
1.2. Agenþi economici producãtori de energie electricã ºi
termicã prin termocentrale, în regim de recirculare maxim
tehnic realizabil
1.3. Agenþi economici producãtori de energie electricã
prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalatã, în regim
de uzinare
1.4. Irigaþii, pisciculturã.
2. DUNÃRE:
2.1. Agenþi economici (inclusiv servicii de gospodãrie
comunalã), instituþii publice, unitãþi de cult, agrozootehnici
de tip industrial, ºi alþii
2.2. Agenþi economici producãtori de energie electricã ºi
termicã prin termocentrale ºi producãtori de energie
nuclearo-electricã, în regim de circuit deschis
2.3. Agenþi economici producãtori de energie electricã
prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalatã, în regim
de uzinare
2.4. Irigaþii, pisciculturã.
3. SUBTERAN:
3.1. Agenþi economici (inclusiv servicii de gospodãrie
comunalã pentru industrie), exclusiv cei care folosesc apa
în scop potabil
3.2. Agenþi economici de gospodãrie comunalã pentru
populaþie, instituþii publice, unitãþi de cult ºi alþii care folosesc apa în scop potabil
3.3. Irigaþii, pisciculturã
3.4. Agenþi economici agrozootehnici.
4. LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA UNITÃÞILOR DE GOSPODÃRIRE A APELOR:
4.1. Agenþi economici industriali, de construcþii-montaj,
de transporturi, de gospodãrie comunalã (pentru populaþie,
industrie etc.), instituþii publice, unitãþi de cult
4.2. Agenþi economici producãtori de energie electricã ºi
termicã prin termocentrale, în regim de recirculare maxim
tehnic realizabil
4.3. Agenþi economici producãtori de energie electricã
prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalatã, în regim
de uzinare
4.4. Irigaþii, pisciculturã.
5. SERVICII PENTRU CÃDEREA MEDIE ASIGURATÃ
PRIN BARAJELE LACURILOR DE ACUMULARE DIN ADMINISTRAREA ”APELOR ROMÂNEÒ:
5.1. Cãdere medie asiguratã la hidrocentrale cu puterea
instalatã mai micã de 4 MW
5.2. Cãdere medie asiguratã la hidrocentrale cu puterea
instalatã cuprinsã între 4 MW ºi 8 MW
5.3. Cãdere medie asiguratã la hidrocentrale cu puterea
instalatã mai mare de 8 MW.
6.1. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODÃRIRE A APELOR PENTRU AMELIORAREA CALITATIVÃ A APELOR DE
SUPRAFAÞÃ ªI DE PROTECÞIE A CALITÃÞII RESURSELOR DE APÃ1):

materii în suspensie;
substanþe în soluþie;
germeni patogeni;
poluarea termicã;
substanþe consumatoare de oxigen.

N O T Ã:
1)

SERVICII DE ASIGURARE A APEI BRUTE
PE CATEGORII DE SURSE ªI UTILIZATORI

la
la
la
la
la
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Indicatorii folosiþi pentru stabilirea datelor contractuale
pentru serviciile specifice menþionate sunt:
a. INDICATORI CHIMICI GENERALI
Ñ Materii totale în suspensie (MTS)
Ñ Cloruri (Cl-), sulfaþi (SO42-)
Ñ Sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+), magneziu
(Mg2+)
Ñ Azotaþi (NO3-)
Ñ Amoniu (NH4+), azot (Ntotal), azotiþi (NO2-)
Ñ Consum biochimic de oxigen (CBO5)
Ñ Consum chimic de oxigen (CCOMn)
Ñ Consum chimic de oxigen (CCOCr)
Ñ Fosfaþi (PO43-)
Ñ Fosfor (P)
Ñ Mangan (Mn2+)
Ñ Aluminiu (Al3+), fier total ionic (Fe2+, Fe3+)
Ñ Substanþe extractibile cu eter de petrol, produse
petroliere
Ñ Detergenþi sintetici anionactivi, biodegradabili
Ñ Reziduu filtrabil uscat la 105¼C;
b. INDICATORI CHIMICI SPECIFICI
Ñ Sulfiþi (SO32-), fluoruri (F-), fenoli antrenabili cu vapori
de apã (C6H5OH)
Ñ Nichel (Ni2+), crom (Cr3+)
Ñ Amoniac (NH3)
Ñ Bariu (Ba2+), zinc (Zn2+), cobalt (Co2+)
Ñ Sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S);
c. INDICATORI CHIMICI TOXICI ªI FOARTE TOXICI
Ñ Arsen (As)
Ñ Cianuri (Cn2-)
Ñ Mercur (Hg2+), cadmiu (Cd2+)
Ñ Plumb (Pb 2+ ), argint (Ag 2+ ), crom (Cr 6+ ), cupru
(Cu2+), molibden (Mo2+);
d. INDICATORI BACTERIOLOGICI
Ñ Bacterii coliforme totale
Ñ Bacterii coliforme fecale
Ñ Streptococi fecali
e. INDICATORI FIZICI
Ñ Temperatura.
6.2. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODÃRIRE A APELOR, PENTRU AMELIORAREA CALITATIVÃ A APELOR
EVACUATE ÎN SOLURI PERMEABILE SAU ÎN DEPRESIUNI
CU SCURGERE ASIGURATÃ NATURAL ªI PENTRU PROTECÞIA CALITÃÞII APELOR SUBTERANE:
a) la materii în suspensie;
b) la substanþe în soluþie;
c) la germeni patogeni;
d) la substanþe consumatoare de oxigen.
6.3. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODÃRIRE A APELOR PENTRU AMELIORAREA CALITATIVÃ A APELOR DE
MINÃ SAU DE ZÃCÃMÂNT, INJECTATE ÎN STRATURI DE
FOARTE MARE ADÂNCIME:
a) la materii în suspensie;
b) la substanþe în soluþie;
c) la germeni patogeni.
7. SERVICII DE GOSPODÃRIRE A DEBITELOR
SOLIDE Ñ SERVICII DE GOSPODÃRIRE A NISIPURILOR
ªI PIETRIªURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR DE APÃ, MALURILOR ªI CUVETELOR LACURILOR
DE ACUMULARE AMENAJATE:
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7.1. Servicii de gospodãrire a nisipurilor ºi pietriºurilor
din albiile minore ale cursurilor de apã, malurilor ºi cuvetelor lacurilor de acumulare amenajate
7.2. Servicii de gospodãrire a nisipurilor ºi pietriºurilor
din albia minorã a fluviului Dunãrea.
B. SERVICII COMUNE DE GOSPODÃRIRE A APELOR
ÎN SCOPUL PRELUCRÃRII ªI UTILIZÃRII ACESTORA

Denumirea serviciului:
1. Captarea, tratarea ºi pomparea apei
2. Distribuþia apei prin reþeaua publicã
3. Distribuþia apei pe platforme industriale
4. Distribuþia apei prin reþeaua de irigaþii
5. Distribuþia apei prin reþeaua altor unitãþi
6. Transportul apei prin conducte ºi canale
7. Asigurarea folosirii potenþialului de turism ºi agrement
al râurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunãrii ºi mãrii teritoriale
8. Asigurarea folosirii potenþialului piscicol al râurilor,
lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al
Dunãrii ºi mãrii teritoriale

9. Apãrarea împotriva inundaþiilor prin lucrãri de gospodãrire a apelor
10. Suplimentarea debitelor
11. Pomparea apelor în vederea protecþiei lacurilor terapeutice, precum ºi din incinte îndiguite
12. Activitãþi conexe legate de valorificarea potenþialelor
apelor ºi a patrimoniului
13. Alte servicii privind prelucrarea ºi utilizarea apei, cu
potenþialele ei.Ò
11. La anexa nr. 5, alineatele (4) ºi (5) ale articolului 3
vor avea urmãtorul cuprins:
”(4) Calitatea apei brute asiguratã în sursã este clasificatã pe categorii, conform normelor ºi standardelor în
vigoare.
(5) Divergenþele apãrute la încheierea contractelor între
direcþiile bazinale sau unitãþile subordonate Administraþiei
Naþionale ”Apele RomâneÒ ºi agenþii economici, în calitate
de beneficiar, se negociazã ca etapã finalã a concilierii, la
nivelul central al Administraþiei Naþionale ”Apele RomâneÒ,
în prezenþa autoritãþii competente, dupã caz.Ò
12. Anexa nr. 6 va avea urmãtorul cuprins:
”ANEXA Nr. 6

TARIFELE

pentru serviciile specifice de gospodãrire a apelor
Denumirea serviciului

SERVICII DE ASIGURARE A APEI BRUTE, PE CATEGORII
DE SURSE ªI UTILIZATORI
1. RÂURI INTERIOARE, LACURI NATURALE ªI LACURI
DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA
ALTOR AGENÞI ECONOMICI:
1.1. Agenþi economici (inclusiv servicii de gospodãrie
comunalã), instituþii publice, unitãþi de cult, agrozootehnici de tip industrial ºi alþii
1.2. Agenþi economici producãtori de energie electricã ºi
termicã prin termocentrale, în regim de recirculare
maxim tehnic realizabil
1.3. Agenþi economici producãtori de energie electricã
prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalatã,
în regim de uzinare
1.4. Irigaþii, pisciculturã.
2. DUNÃRE:
2.1. Agenþi economici (inclusiv servicii de gospodãrie
comunalã), instituþii publice, unitãþi de cult, agrozootehnici de tip industrial ºi alþii
2.2. Agenþi economici producãtori de energie electricã ºi
termicã prin termocentrale ºi producãtori de energie
nuclearo-electricã, în regim de circuit deschis
2.3. Agenþi economici producãtori de energie electricã
prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalatã, în
regim de uzinare
2.4. Irigaþii, pisciculturã.
3. SUBTERAN:
3.1. Agenþi economici (inclusiv servicii de gospodãrie
comunalã pentru industrie), exclusiv cei care folosesc
apa în scop potabil
3.2. Agenþi economici de gospodãrie comunalã pentru
populaþie, instituþii publice, unitãþi de cult ºi alþii care
folosesc apa în scop potabil
3.3. Irigaþii, pisciculturã
3.4. Agenþi economici agrozootehnici.

U.M.

Tarif*)
(lei/U.M.)

mc

238,00

mc

238,00

mc
mc

1,00
18,00

mc

28,00

mc

1,00

mc
mc

1,00
18,00

mc

264,00

mc
mc
mc

123,00
18,00
156,00
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4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.1.

a.

b.

c.

d.

e.

U.M.

Tarif*)
(lei/U.M.)

LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN
ADMINISTRAREA UNITÃÞILOR DE GOSPODÃRIRE
A APELOR:
Agenþi economici industriali, de construcþii-montaj, de
transporturi, de gospodãrie comunalã (pentru populaþie,
industrie etc.), instituþii publice, unitãþi de cult
mc
240,00
Agenþi economici producãtori de energie electricã ºi
termicã prin termocentrale, în regim de recirculare
maxim tehnic realizabil
mc
240,00
Agenþi economici producãtori de energie electricã prin
hidrocentrale, indiferent de puterea instalatã în regim
de uzinare
mc
1,00
Irigaþii, pisciculturã
mc
18,00
SERVICII PENTRU CÃDEREA MEDIE ASIGURATÃ
PRIN BARAJELE LACURILOR DE ACUMULARE DIN
ADMINISTRAREA ”APELOR ROMÂNEÒ:
Cãderea medie asiguratã la hidrocentrale cu puterea
instalatã mai micã de 4 MW
mcad/lunã
1.300.055,00
Cãderea medie asiguratã la hidrocentrale cu puterea
instalatã cuprinsã între 4MW ºi 8MW
mcad/lunã
1.747.510,00
Cãderea medie asiguratã la hidrocentrale cu puterea
instalatã mai mare de 8MW
mcad/lunã
2.154.114,00
SERVICIILE SPECIFICE DE GOSPODÃRIRE A
APELOR PENTRU AMELIORAREA CALITATIVÃ
A APELOR DE SUPRAFAÞÃ ªI DE PROTECÞIE
A CALITÃÞII RESURSELOR DE APÃ**):
INDICATORI CHIMICI GENERALI:
Ñ Materii totale în suspensie (MTS)
kg
53,00
Ñ Cloruri (CI-), sulfaþi (SO42-)
kg
217,00
Ñ Sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+),
kg
217,00
magneziu (Mg2+)
Ñ Azotaþi (NO3-)
kg
217,00
Ñ Amoniu (NH4+), azot (Ntotal), azotiþi (NO2-)
kg
870,00
kg
217,00
Ñ Consum biochimic de oxigen (CBO5)
Ñ Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu
permanganat de potasiu)
kg
217,00
Ñ Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu
bicromat de potasiu)
kg
217,00
Ñ Fosfaþi (PO43-)
kg
43,00
Ñ Fosfor (P)
kg
870,00
Ñ Mangan (Mn2+)
kg
2.175,00
Ñ Aluminiu (Al3+), fier total ionic (Fe2+, Fe3+)
kg
2.610,00
Ñ Substanþe extractibile cu eter de petrol, produse
petroliere
kg
1.631,00
Ñ Detergenþi sintetici anionactivi, biodegradabili
kg
870,00
Ñ Reziduu filtrabil uscat la 105¼C;
kg
217,00
INDICATORI CHIMICI SPECIFICI:
Ñ Sulfiþi (SO32-) fluoruri (F-), fenoli antrenabili cu vapori
de apã (C6HsOH)
kg
870,00
Ñ Nichel (Ni2+), crom (Cr3+)
kg
54.389,00
Ñ Amoniac (NH3)
kg
54.389,00
Ñ Bariu (Ba2+), zinc (Zn2+), cobalt (Co2+)
kg
2.610,00
Ñ Sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S);
kg
2.719,00
INDICATORI CHIMICI TOXICI ªI FOARTE TOXICI:
Ñ Arsen (As)
kg
169.167,00
Ñ Cianuri (Cn-)
kg
169.167,00
Ñ Mercur (Hg2+), cadmiu (Cd2+)
kg
217.556,00
Ñ Plumb (Pb2+), argint (Ag+), crom (Cr6+),
cupru (Cu2+), molibden (Mo2+);
kg
54.389,00
INDICATORI BACTERIOLOGICI:
Ñ Bacterii coliforme totale
106bacterii/100cm3
18,00
Ñ Bacterii coliforme fecale
104bacterii/100cm3
315,00
Ñ Streptococi fecali;
5x103bacterii/100cm3
810,00
INDICATORI FIZICI
Ñ Temperatura.
m3x¼C
2,00

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 713/13.X.2003
Denumirea serviciului

SERVICII DE GOSPODÃRIRE A DEBITELOR
SOLIDE Ñ SERVICII DE GOSPODÃRIRE A
NISIPURILOR ªI PIETRIªURILOR DIN ALBIILE
MINORE ALE CURSURILOR DE APÃ, MALURILOR
ªI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE
AMENAJATE:
7.1. SERVICII DE GOSPODÃRIRE A NISIPURILOR ªI
PIETRIªURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE
CURSURILOR DE APÃ, MALURILOR ªI CUVETELOR
LACURILOR DE ACUMULARE AMENAJATE
7.2. SERVICII DE GOSPODÃRIRE A NISIPURILOR ªI
PIETRIªURILOR DIN ALBIA MINORÃ A FLUVIULUI
DUNÃREA.

U.M.

Tarif*)
(lei/U.M.)

mc

25.000,00

mc

14.000,00

7.

*) Tarifele nu conþin T.V.A.
**) Diferenþa dintre evacuare ºi prelevare.Ò

13. La anexa nr. 7, asteriscul va avea urmãtorul cuprins:
”*) Diferenþa dintre evacuare ºi 35¼C.Ò
Art. II. Ñ Prezenta lege intrã în vigoare la 60 de zile
de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Art. III. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 107/2002,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din
20 septembrie 2002, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 7 octombrie 2003.
Nr. 404.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinþarea
Administraþiei Naþionale ”Apele RomâneÒ
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinþarea Administraþiei Naþionale
”Apele RomâneÒ ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 6 octombrie 2003.
Nr. 606.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
ºi nr. 5069427282 Direcþia de Trezorerie ºi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureºti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/13.X.2003 conþine 8 pagini.

Preþul de vânzare 7.500 lei

ISSN 1453Ñ4495

