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SUMAR EXECUTIV 

 
Moldova ș-a angajat să ajusteze treptat cadrul legal în domeniul mediului (Art.50 (2) al Acordului de 
Parteneriat și Cooperare încheiat cu Uniunea Europeană). 
Pentru a încuraja acest efort de aproximare și alte reforme de politică, Comisia Europeană oferă 
suport bugetar direct, dacă condițiile stabilite în ”Matricea de Politici” anuală sunt  îndeplinite. Matricea 
de politici pentru anul 2011 menționează adoptarea legii apelor drept una din aceste condiții. 
Prezentarea legislației secundare pentru implementarea Legii apelor Guvernului este una din condițiile 
Matricei de Politici pentru anul 2012. 
Legea apelor nr.272/2011 a fost adoptată pe 23 decembrie 2011 și publicată în Monitorul Oficial pe 26 
aprilie 2012. 
Peste 20 acte ale legislației secundare trebuie să fie elaborate în conformitate cu Legea apelor, 
majoritatea cărora urmează să fie elaborate cu ajutorul proiectelor de asistență tehnică. Opt din 
acestea au fost distribuite proiectului AT-Apa PSPS (referința la Legea apelor este adăugată în 
paranteză): 

1. Regulamentul cu privire la piscicultură și acvacultură (Art. 34 (2) 

2. Regulamentul cu privire la zonele de protecție sanitară (Art. 34 (3) 

3. Regulamentul privind deversarea substanțelor prioritar periculoase (Art. 35) 

4. Regulamentul privind emisiile industriale (Art. 36 (1) 

5. Regulamentul privind cele mai bune tehnici disponibile (ABTD/BAT) (Art. 36(2) 

6. Regulamentul privind epurarea apei uzate în zonele urbane (Art. 39) 

7. Regulamentul privind epurarea apei uzate în zonele rurale (Art. 40) 

8. Regulamentul privind deversarea apelor de drenaj de pe teren (Art. 44 (2) 

A fost creat un grup de lucru prin ordin ministerial pentru susținerea elaborării acestor regulamente (cu 
excepția Regulamentului nr. 5, care ține de competența exclusivă a Ministerului mediului). 
Unul din scopurile Legii apelor este de a aproxima Directiva Cadru cu privire la Apă 2000/60/EC și 
Directiva 91/271/EEC cu privire la Epurarea Apei Uzate Urbane (EAUU). Acest efort urmează să fie 
continuat și la nivelul implementării regulamentelor. În afară de aceasta, există corelații între legislația 
UE pentru regulamentele 3-6 menționate mai sus, mai concret, între: 

 Regulamentul cu privire la deversarea substanțelor prioritar periculoase (Art. 35 al Legii 

apelor) și Directiva 2006/11/EC cu privire la poluarea cauzată de anumite substanțe 

periculoase deversate în mediul acvatic. Această Directivă impune statele membre să 

“întreprindă pași corespunzători pentru a elimina poluarea” apelor de suprafață cu substanțe 

periculoase și grupurile de substanțe enumerate în Anexa I (numită “Substanțele din Anexa I”). 

De fapt, aceste “Substanțe din Anexa I” sunt deja interzise prin legislația moldovenească. 

Această interzicere este preluată de proiectul regulamentului propus. 

 Regulamentul cu privire la deversările industriale (Art. 36 (1) al Legii apelor) și Art. 13 (1) al 

Directivei EAUU care obligă statele membre să reglementeze deversările biodegradabile 

directe a 11 sectoare industriale concrete. Proiectul propus al regulamentului conține 

prevederi detaliate pentru reglementarea acestor emisii. 

 Regulamentul cu privire la cele mai bune tehnici disponibile (Art. 36(2) al Legii apelor și 

Directiva privind emisiile industriale 2010/75/EU care este o reformare a Directive cu privire la 

prevenirea și controlul integrat al poluării 96/61/EC. În conformitate cu această Directivă, 

Notele de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) sunt elaborate în UE drept 

ghid pentru elaboratorii de autorizații. Două din aceste BREF sunt relevante pentru emisiile 
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industriale care vor fi reglementate în conformitate cu Art.36 (1) al Legii apelor. Proiectul 

regulamentului propus se referă la aceste două BREF. 

 Regulamentul cu privire la epurarea apei uzate în zonele urbane (Art. 39 al Legii apelor) și 

Directiva privind EAUU. Cerințele acestei Directive sunt deja prezente în legislația 

moldovenească. Acestea au fost preluate în proiectul propus al Regulamentului în mod 

coerent cu proiectul actual al Strategiei AAC revizuite. 

Celelalte proiecte de regulamente nu au legătură directă cu legislația UE. 

 Art. 34 (2) al Legii apelor este înțeles ca cerință pentru Guvern de a adopta un Regulament 

privind calitatea apei pentru piscicultură și acvacultură. Această chestiune este abordată 

extensiv într-un proiect de regulament elaborat de SDC, în conformitate cu Art. 37 al Legii 

apelor. Prin urmare, se propune ca în locul elaborării altui Regulament care s-ar suprapune cu 

proiectul elaborat de SDC, de inserat în ultimul un preambul care să facă referință atât la 

Art.34 (2), cât și la Art.37 ale Legii apelor. 

 Ministerul sănătății a elaborat un proiect de Regulament cu privire la zonele de protecție 

sanitară. Ministerul a propus să-l preia, însă sub un temei juridic diferit, și anume în temeiul 

Art.34 (3) al Legii apelor. 

 Proiectul propus al Regulamentului cu privire la epurarea apei uzate în zonele rurale (Art. 40 

al Legii apelor) conține cerințe tehnice elementare pentru instalații sau stații individuale de 

epurare a apei uzate. 

 Art. 44 (2) al Legii apelor impune necesitatea unui proiect de Regulament privind deversarea 

apelor de drenaj de pe teren, care urmează să fie epurată prin utilizarea tehnicilor, precum 

sunt zonele umede construite. Aceste tehnici încă sunt în proces de experiment, iar eficiența 

lor variază foarte mult. Proiectul propus al regulamentului stabilește unele principii de bază și 

cerințe tehnice.  

Scopul acestui raport este de a stabili și înregistra un proiect final al textului regulamentelor distribuite 
proiectului AT-Apa PSPS. La fiecare din aceste proiecte de regulamente este adăugată o justificare. 
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1. INTRODUCERE 

Moldova ș-a angajat să ajusteze treptat cadrul legal în domeniul mediului (Art.50 (2) al Acordului de 
Parteneriat și Cooperare încheiat cu Uniunea Europeană). 
Pentru a încuraja acest efort de aproximare și alte reforme de politică, Comisia Europeană oferă 
suport bugetar direct, dacă condițiile stabilite în ”Matricea de Politici” anuală vor fi îndeplinite. Matricea 
de politici pentru anul 2011 menționează adoptarea legii apelor drept una din aceste condiții. 
Prezentarea legislației secundare pentru implementarea Legii apelor Guvernului este una din condițiile 
Matricei de Politici pentru anul 2012. 
Legea apelor nr.272/2011 a fost adoptată pe 23 decembrie 2011 și publicată în Monitorul Oficial pe 26 
aprilie 2012. 
Peste 20 acte ale legislației secundare trebuie să fie elaborate în conformitate cu Legea apelor, 
majoritatea cărora urmează să fie elaborate cu ajutorul proiectelor de asistență tehnică. Opt din 
acestea au fost distribuite proiectului AT-Apa PSPS (referința la Legea apelor este adăugată în 
paranteză): 

1. Regulamentul cu privire la piscicultură și acvacultură (Art. 34 (2) 

2. Regulamentul cu privire la zonele de protecție sanitară (Art. 34 (3) 

3. Regulamentul privind deversarea substanțelor prioritar periculoase (Art. 35) 

4. Regulamentul privind emisiile industriale (Art. 36 (1) 

5. Regulamentul privind cele mai bune tehnici disponibile (ABTD/BAT) (Art. 36(2) 

6. Regulamentul privind epurarea apei uzate în zonele urbane (Art. 39) 

7. Regulamentul privind epurarea apei uzate în zonele rurale (Art. 40) 

8. Regulamentul privind deversarea apelor de drenaj de pe teren (Art. 44 (2) 

A fost creat un grup de lucru prin ordin ministerial pentru susținerea elaborării acestor regulamente (cu 
excepția Regulamentului nr. 5, care ține de competența exclusivă a Ministerului mediului). 
Grupul de lucru a avut o ședință de lansare pe 18 iulie. O altă ședință a fost programată pentru 1 
octombrie. Lista membrilor grupului de lucru este inclusă în Anexa 2 la acest raport. 
Scopul acestui raport este de a stabili și înregistra un proiect final al textului regulamentelor distribuite 
proiectului AT-Apa PSPS. La fiecare din aceste proiecte de regulamente este adăugată o justificare. 
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2. PROIECTUL REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA PISCICULTURĂ ȘI 

ACVACULTURĂ – ART. 34 (2) 

Art. 34 alin. (2) al Legii apelor 272/2011 se referă la pescuit şi acvacultură: "Substanţele specifice care 
se introduc în apele de suprafaţă în scopuri de pescuit sau de acvacultură, dar care nu produc impact 
negativ asupra calităţii apelor receptoare şi pentru care nu este necesară obţinerea condiţiilor de 
deversare a apei uzate, se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern" 
ARGUMENTARE 
Pescuit şi acvacultură sunt excluse din domeniul de aplicare al Legii apelor 272/2011 (art.3 alin. (2) lit. 
d), cu excepţia deversării agenţilor poluanţi (de ex. excrementele) de la gospodării agricole şi din 
introducerea substanţelor periculoase (de ex. erbicide). Este de aşteptat ca prevederele celui de-al 
doilea aliniat al articolului 34, întitulat "Interzicerea poluării apelor" să se refere la substanţele 
periculoase. Însă, se pare că se cere Guvernului să întocmească o listă a substanţelor care sunt atât 
utile pentru piscicultură şi acvacultură, cât şi inofensive pentru calitatea apelor, şi prin urmare pot fi 
autorizate printr-un regulament. 
Dacă este să ţinem cont de regula precum orice nu este interzis prin legislaţie, este de fapt permis, 
atunci utilitatea unei astfel de liste lungi cu substanţe inofensive este discutabilă. Mai mult decât atât, 
piscicultura şi acvacultura sunt deja reglementate în mod extensiv în Regulamentul cu privire la fondul 
piscicol aprobat prin HG nr. 239 din 26.03.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare 
privind condiţiile de sănătate a animalelor acvatice 
Prin urmare, preferabil ar fi să se facă o interpretare contextuală a art. 34 alin (2). Conform acestei 
interpretări, trebuie reglementată calitatea apelor de suprafaţă utilizate pentru piscicultură/acvacultură. 
Trei acte juridice se referă la aceasta: 

 Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 239 din 2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-

veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile 

de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice; 

 Instructiunea privind evaluarea prejudiciului cauzat resurselor piscicole din bazinele acvatice 

(iazuri piscicole artificiale) ale Republicii Moldova.; 

 Proiectul de Regulament cu privire la calitatea apelor de suprafaţă, elaborat de SDC (Agenţia 

Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare), conform art. 37 al Legii apelor nr. 272 din 2011. 

Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 239 din 2009 specifică dozele fatale de substanţe. Ele sunt mult 
mai înalte decât concentraţiile maxime permise (CMP), prin urmare prezentul regulament nu va putea 
servi în calitate de document de referinţă. 
De asemenea, pare dificil să se extindă valabilitatea CMP al substanţelor evacuate de iazurile 
piscicole artificiale în iazurile piscicole naturale. Cu adevărat, într-un sistem deschis, cum ar fi iazuri 
piscicole naturale, un număr mare de parametri de intrare şi ieşire sunt în afara controlului 
operatorului. Spre exemplu, ploile vor dilua concentraţiile, iar perioadele secetoase le vor majora. 
Operatorul nu poate fi nici lăudat, şi nici criticat pentru aceste variaţii. 
Proiectul regulamentului întocmit conform art. 37 al Legii apelor nr. 272 din 2011 reglementează în 
mod extensiv calitatea apelor de suprafaţă. Sunt prevăzute cinci clase de utilizare, două dintre care se 
referă la viaţa piscicolă. Valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt diferiţi pentru fiecare clasă. 
Astfel, prezentul proiect de regulament se referă şi la art. 34 alin. (2) al Legii apelor. Prin urmare, unica 
modalitate satisfăcătoare pentru Guvern de a îndeplini cerinţele art. 34 alin. (2) al Legii apelor este un 
preambul pentru prezentul proiect de regulament, cu referire atât la art. 34 alin (2) şi art. 37. 
S-ar putea să existe critici precum că nu este o practică bună să se facă referinţe duble la legislaţia 
primară într-un act legislativ secundar, fiindcă aceasta se echivalează cu modificarea legislaţiei 
primare, fiindcă un temei juridic dublu ar putea duce la interpretări conflictuale. Deşi valabil teoretic, 
această obiecţie trebuie respinsă în acest caz specific. Anume interpretările conflictuale care au dus la 
acea referinţă dublă şi o simplă reformulare a art. 34 alin. (2) al Legii apei ar putea clarifica situaţia. 
Clasele II şi III ale proiectului regulamentului cu privire la calitatea apelor de suprafaţă sunt apele 
salmonicole şi, respectiv, ciprinicole. S-a obiectat că salmonizii nu mai există în Republica Moldova, 
însă un astfel de fapt regretabil nu scuteşte un stat membru de obligaţia de a desemna corpurile de 
apă salmonicolă conform Directivei 2006/44/CE privind calitatea apelor dulci care necesită protecție 
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sau îmbunătățiri în vederea întreținerii vieții piscicole. Însă, statele membre sunt libere să facă ulterior 
desemnări suplimentare, în afară de apele salmonicole şi ciprinicole (art.4 al directivei), spre exemplu 
pentru a proteja specia percidae, după cum s-a sugerat de către Serviciul Piscicol al Moldovei. Cu alte 
cuvinte, trebuie studiată evoluţia apelor salmonicole şi ciprinicole desemnate înainde de a face 
desemnări noi. Prin urmare, se recomandă să se adopte proiectul regulamentului propus de SDC, 
adăugând doar un preambul. 
 
SUPLIMENT LA PROIECTUL REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA CALITATEA APELOR DE 
SUPRAFAŢĂ 
Preambul: "Prezentul regulament este adoptat conform art. 34 alin. (2) şi art. 37 al Legii apelor nr. 272 
din 2011." 
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3. PROIECTUL REGULAMENTULUI CU PRIIVRE LA ZONELE DE PROTECȚIE 

SANITARĂ  – ART. 34 (3) 

Articolul 34 (3) a Legii Apelor 272/2011 presupune elaborarea unui document pentru zonele de 
protecţie sanitară: “(3) Zonele de protecţie sanitară a prizelor de apă din apele de suprafaţă şi din 
apele subterane se stabilesc conform unui regulament aprobat de Guvern” 
 
ARGUMENTARE 
Ministerul sănătăţii a elaborat proiectul regulamentului, care satisface întru totul cerinţele articolului 
34(3) şi doar este necesar de a fi modificată baza legală, întrucît documentul dat nu a fost elaborat 
inclusiv conform Legii Apelor 272/2011. 
Legislația UE nu are cerințe specifice cu privire la zonele de protecție sanitară care trebuie să fie luate 
în considerare. 
Prizele apeor de suprafață sunt protejate de Legea nr 440/1995, modificată ultima dată prin Legea nr 
202/2007. Legea apelor nu a abroghează în mod explicit legea respectivă. Se poate argumenta că a 
făcut acest lucru în mod implicit și că Legea 440/1995 va fi abrogată odată ce acest proiect de 
regulament este adoptat. Cu toate acestea, pentru a evita orice ambiguitate, se recomandă ca 
Parlamentul să abroge Legea nr 440/1995. 
 

PROIECT DE REGULAMENT ELABORAT DE MINISTERUL SANATATII 

 
GUVERNUL 
HOTĂRÎRE Nr. 
din 

 
pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind zonele de protecţie sanitară a surselor de apă 
potabile 
 
În conformitate cu art.34 (2) Legea Apelor Republicii Moldova Nr. 272 din 23.12.2011, Guvernul 
HOTĂRĂŞTE: 
1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind zonele de protecţie sanitară a surselor de apă potabilă, 
conform anexei. 
2. Administraţia publică locală, agenţii economici gestionari a surselor de apă şi deţinători de 
autorizaţii de gospodărire a apelor, agenţi economici a întreprinderilor situate în zonele de protecţie  
sanitară  a surselor de apă şi sistemelor de apeduct, vor elabora şi reactualiza în termen de 1 an 
planuri de măsuri de protecţie a surselor şi sistemelor de apeduct contra poluărilor în conformitate 
cu prevederile prezentului regulament şi programme de monitorizare a calităţii apei distribuite 
populaţiei. 
3. Ministerul Mediului va asigura supravegherea aplicării Regulamentului sanitar privind zonele de 
protecţie sanitară a surselor de apă. 
 
Semnatura 
 
 
Regulament sanitar privind zonele de protecţie sanitară a surselor de apă potabilă 
 
Capitolul I Dispoziţii generale. 
 
1. Noţiuni principale 
În sensul prezentului regulament, se definesc următoarele noţiuni principale: 
Surse de apă potabilă - izvoare de apă freatice, subterane şi de suprafaţă utilizate în scop de 
aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei şi obiectivelor; Surse  de apă subterane - apele care se află 
în obiectivele acvatice subterane şi constituie o resursă minerală utilă de subsol pentru aprovizionarea 
cu apă potabilă a consumatorilor; 
Surse de apăde suprafaţă - apele care se află permanent sau temporar în obiectivele acvatice de 
suprafaţă utilizate în scopuri potabile după anumite metode de tratare; 
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Priză de apă - totalitatea construcţiilor şi instalaţiilor care servesc la introducerea în aducţiune a 
debitului instala; 
Zone de protecţie sanitară- cuprinde terenurile din jurul sursei, constructiei sau instalatiei, unde este 
interzisa orice folosinta sau activitate care, punînd apa in contact cu factorii externi, ar  putea 
conduce la contaminarea sau impurificarea acesteia; 
 
2. Domenii de utilizare 
 
2.1 Regulamentul sanitar privind zonele de protecţie sanitară a surselor de apă potabilă sunt 
elaborate în baza Legii Republicii Moldova privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10-
XVI din 03.02.2010 (MO 67 din 03.04.2009), Hotărîrii Guvernului cu privire la Serviciul de 
Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice nr.384 din 12.05.2010., NCM 2.04.02 - 84 
Acest regulament sanitar determină cerinţele sanitaro-epidemiologice pentru organizarea şi 
funcţionarea zonelor de protecţie sanitară (ZPS) a surselor de apă potabilă. 
Respectarea regulamentelor sanitare este obligatorie pentru cetăţeni, întreprinzători individuali şi 
entităţile juridice. 
ZPS se organizează la surse de apă ce furnizează apă de suprafaţă şi din surse subterane. Scopul 
principal de stabilire a regimului şi întreţinere în ZPS este protecţia sanitară a surselor de apă şi a 
instalaţiilor de alimentare cu apă de poluări, precum şi teritoriile în care acestea sunt situate. 
ZPS sunt organizate în cadrul celor trei perimetre: primul perimetru (de maximă securitate) cuprinde 
teritoriul prizei de apa, teritoriului instalaţiilor de alimentare cu apă şi canalizare. Scopul lor - 
protecţia teritoriului prizei de apă de contaminarea accidentala sau intenţionată. Perimetrul  II şi III 
(zone de restricţii) includ teritoriul destinate să prevină poluarea apei din sursele de apă. 
 

3. Organizarea ZPS trebuie să fie precedată de elaborarea proiectului, care include: 

 
a) determinarea hotarului zonei şi componenta perimetrelor; 
b) planul de acţiuni pentru îmbunătăţirea stării sanitare a teritoriului ZPS şi prevenirea poluării 
sursei; 
c) regulile şi modul de utilizare economică a teritoriilor celor trei perimetre a ZPS. 
 
3.1. În fiecare dintre cele trei zone şi de asemenea în limita perimetrului de protecţie, în funcţie de 
destinaţia lor, se stabileşte un regim special şi este determinată de un complex de măsuri menite să 
prevină înrăutăţirea calităţii apei. 
3.2. Definirea limitelor ZPS şi elaborarea unui set de măsuri necesare de control organizatorice, 
tehnice, sanitare şi antiepidemice, sunt dependente de tipul de surse de apă (subterane sau de 
suprafaţă) concepute sau folosite pentru aprovizionarea cu apa  potabilă,  gradul de protecţie 
naturală a lor şi posibilelor contaminări de origine microbiană sau chimică. 
3.3. Pentru apeductele cu prize după curentul de apă ZPS ar trebui să fie organizată ca pentru 
sursele  de apă de suprafaţă. La apeductele cu reîncărcare artificială a apei subterane, ZPS se 
organizează ca o pentru o sursă de suprafaţă (în raport cu aportul de apă pentru bazinele de 
infiltrare), şi pentru surse subterane (pentru a proteja bazinele infiltrare şi fântâni). 
3.4. Decizia cu privire la posibilitatea organizării ZPS se adoptă la faza de proiectare a planificării 
regionale sau a planului general, atunci cînd se selectează sursa de alimentare cu apă. În planul 
general de sistematizare a localităţilor, zonele de protecţie sanitară a surselor de apă sunt specificate 
în schemele de planificare a restricţiilor. Atunci când sursa de  apă  potabilă se  selectează  pentru 
un singur obiect, posibilitatea de a organiza ZPS ar trebui să fie stabilit în etapa de selectare a locului 
pentru construcţia de prizei de apă. 
3.5. La avizarea  sanitară de selectare a terenului în centrul de sănătatepublică beneficiarul pre zintă 
materialele ce caracterizează sursa de alimentare cu apă, inclusiv limitele aproximative a ZPS şi 
posibilele surse de poluare. Volumul materialelor este definită în anexa 1. Actul de selectare a 
terenului (traseului) este semnat în prezenţa unei concluzii pozitive sanitaro-epidemiologice ale 
Centrului de Sănătate Publică. 
3.6. Proiectul de ZPS ar trebui să fie o parte integră a proiectului de alimentare cu apă potabilă  şi  
dezvoltat concomitent cu acesta. Pentru conductele existente, care nu au stabilite zone sanitare de 
protecţie, proiectul ZPS se proiectează special. 
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4. Cerinţe sanitare către proiect 
 
4.1. În componenţa proiectului ZPS trebuie să se includă partea textuală, materiale cartografice, lista 
măsurilor planificate, coordonate cu proprietarul de teren, calendarul de execuţie şi de punere în 
aplicare de către executor 
4.2. Partea textuală trebuie să conţină: 
i. caracteristica stării sanitare a surselor de apă; 
ii. o analiză a calităţii apei în măsura prevăzută de normele şi regulile sanitare; 
iii. date hidrologice (parametrii de bază şi dinamica lor în timp) - pentru sursele de apă de 
suprafaţă, sau a datelor hidrologice - pentru sursele de apă subterană; 
iv. datele care descriu interacţiunea dintre sursa de apă de suprafaţă şi subterane, în prezenţa de 
conexiune hidraulică între ele, 
v.  date cu privire la perspectivele de construcţie în imediata apropiere a sursei de apă potabilă, 
proiecte rezidentiale inclusiv, industriale şi agricole; 
vi. definirea limitelor perimetrelor primei, a doua şi a treia a ZPS cu justificare şi o listă de 
activităţi, cu termeni de executare şi organizaţiile responsabile, întreprinzătorilor individuali, cu 
identificarea surselor de finanţare; 
vii. regulile şi modul de utilizare economică a terenurilor incluse în toate perimetrele zonei de 
protecţie sanitară. 
4.3. Materialul cartografic ar trebui să fie prezentate în următoarele volume: 
a)  planul de situaţie cu limitele estimate ale zonelor a doua şi a treia a ZPS şi aplicarea locaţiilor 
prizelor de apă şi a terenurilor instalaţiilor de alimentare cu apă, sursa de apă şi bazinul de 
alimentare (cu afluenţii) cu scara pentru sursele de apă de suprafaţă - 1:50000 -1:100000, la 
subteran - 1 : 10000 - 1:25000; 
b) profile hidrologice după direcţiile caracteristice  în zona de alimentare a prizei - pentru sursele 
subterane de aprovizionare cu apă; 
c)  planul perimetrului I a ZPS la scara 1: 500 - 1:1000; 
d) planul perimetrului II şi III al ZPS la scara 1:10000 - 1:25000 - pentru sursele de apă subterane şi  
la scara de 1:25000 - 1:50000 – pentru surse de apă de suprafaţă, cu includerea tuturor obiectelor 
situate în ZPS. 
4.4. Proiectul ZPS cu plan de acţiune trebuie să dispună de avizul centrului de sănătate publică şi 
altor organizaţii interesate, cu aprobare ulterioară a lui în modul prevăzut de legislaţie. 
4.5. Limitele stabilite a ZPS şi perimetriile sale componente pot fi revizuite în cazul oricăror 
modificări  aparente sau viitoare în exploatare a surselor de apă (inclusiv debitul prizelor de apă 
subterane) sau de condiţiile locale sanitare conform încheierii organizaţiilor menţionate la clauza1.13 
din regulamentul respectiv. Proiectarea si aprobarea noilor perimetrii ale ZPS trebuie să fie efectuată 
în acelaşi mod ca şi în etapa iniţială. 
 
Capitolul II Cerinţele faţă de ZPS 
 
5. Măsuri sanitare trebuie să fie efectuate: 
 
5.1. În perimetrul I al ZPS - de serviciile de gospodărire comunală sau alţi proprietari a apeductelor; 
5.2. În perimetrul doi şi trei a ZPS – de către administraţia publică locală şi de proprietarii  
obiectelor care au (sau ar putea avea) un impact negativ asupra calităţii apei surselor de alimentare 
cu apă. 
5.3. Supravegherea de stat în ZPS se efectuează de către instituţiile supravegherii de stat a 
sănătăţii publice prin elaborarea şi monitorizarea măsurilor de igienă şi antiepidemice, coordonarea 
măsurilor de protecţie şi controlul calităţii apei a sursei de apă. 
5.4. Absenţa unui proiect aprobat al ZPS nu este un motiv proprietarilor apeductelor, proprietarilor 
obiectivelor situate în limitele ZPS, organizaţiilor, întreprinzătorilor individuali şi a cetăţenilor, pentru 
eliberarea de facilităţi de a îndeplini cerinţele incluse în regulamentul sanitar. 
 
6. Delimitarea (determinarea) hotarelor perimetrelor ZPS 
 
6. 1. Factorii care determină ZPS: 
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- distanţa de poluare depinde de tipul sursei de apă (de suprafaţă sau subterane); 
- natura de contaminare (microbiană sau chimică); 
- gradului de protecţie naturală împotriva poluărilor de suprafaţă (pentru surse subterane); 
- condiţiile hidrogeologice şi hidrologice. 
6.2. La determinarea perimetrului ZPS trebuie să se ia în considerare durata de supravieţuire a 
microorganismelor (perimetrul II) şi contaminarea chimică - distanţa de dispersare, ţinând stabilitatea 
compoziţiei sale într-un mediu apos (perimetrul III). Alţi factori care limitează posibilitatea de 
răspândire a microorganismelor (adsorbţie, temperatura apei, etc.), precum şi capacitatea poluărilor 
chimice de a se transforma şi pierderea de concentrare sub influenţa proceselor fizico-chimice care 
apar în sursele de apă (sorbţia, precipitaţii, etc.) pot fi luate în considerare dacă regularităţile acestor 
procese sunt suficient studiate. 
6.3. Delimitarea hotarelor perimetrelor ZPS a sursei subterane include: 
-Limitele (hotarele) perimetrului I; 
-Prizele de apă subterană trebuie să fie amplasate în afara teritoriului întreprinderilor industriale şi 
zonei rezidenţiale. Locul de amplasare în cadrul întreprinderii industriale sau zonei rezidenţiale este 
posibilă în cazul justificării adecvate. Hotarul perimetrului I se stabileşte la o distanţă de cel puţin 
30 m de la priză - atunci când se utilizează apele subterane protejate şi cel puţin 50 de metri - în 
cazul apelor subterane insuficient protejate. 
6.4. Hotarul perimetrului I al ZPS a grupului de prize de apă subterană trebuie să fie amplasate nu 
mai puţin de 30 şi 50 m de la sondele extreme. Pentru prizele subterane protejate, aflate pe 
teritoriul obiectului, ce exclude posibilitatea de contaminare a solului şi a apelor subterane, mărimea 
perimetrului I a ZPS se permite de a fi micşorată cu condiţia studiului hidrogeologic, coordonat de 
Centrul Naţional de Sănătate Publică . 
6.5. Ca ape subterane protejate se consideră apele de presiune şi fără 
presiune care au în cadrul tuturor perimetrelor ZPS care au acoperiş impermeabil solid, eliminând 
posibilitatea de aprovizionare locală din straturile acvifere superficiale insuficient protejate. 
6.6. Ca ape subterane slab protejate se consideră: 
a) apele freatice, adică apele subterane a primului strat acvifer de la suprafaţa pământului, care se 
alimentează pe teritoriul de amplasare; 
b) apele de presiune şi fără presiune în condiţii naturale sau în rezultatul funcţionării prizei de apă 
ce se alimentează de pe teritoriul ZPS din straturile acvifere superficiale insuficient protejate, prin 
ferestre hidrogeologice sau roci permeabile ale acoperişului, precum şi din râuri şi bazine acvatice 
prin intermediul conexiunii directe hidraulice; 
6.7. Pentru prizele de apă în cazul reîncărcării artificiale a apelor subterane, hotarul perimetrului I 
este stabilită conform surselor de apă subterană slab protejate la o distanţă de cel puţin 50 m de la 
priză şi de cel puţin 100 m de la instalaţiile de infiltrare (piscine, canale, etc.). 
6.8 Limita (hotarul) perimetrului II şi III: 
La stabilirea limitelor perimetrului doi şi trei ar trebui să ţină cont de faptul, că afluxul de apă 
subterană din acvifer are loc numai din zona de alimentarea prizei de apă, forma şi dimensiunile 
căreia în plan depinde de: 
tipul prizei de apă (sonde individuale, grup de sonde, o serie de puţuri amplasate liniar, drenaje 
orizontale, etc.); 
capacitatea prizei de apă (debitul de apă) şi nivelul de scădere a apelor subterane; 
caracteristicile hidrologice ale acviferului, condiţiile de alimentare şi drenaj. 
6.9. Limita perimetrului doi al ZPS se determină pricalcule hidrodinamice în baza condiţiilor în care 
poluarea microbiană care intră în acvifer din afara centurii a doua nu ajunge la priză. 
6.10. Parametrul principal ce determină distanţa de la hotarul centurii a doua a ZPS până la priză 
este timpul de contaminare microbiană prin cursul apelor subterane spre priza de apă TM). 
 
7. Determinarea hotarelor perimetrului ZPS a surselor de suprafaţă 
 
7.1. Hotarul perimetrului I  al ZPS pentru apeductele din surse de suprafaţă este stabilită ţinând 
seama de condiţiile specifice în următoarele limite: 
a) pentru cursuri de apă: 
amonte - nu mai puţin de 200 m de priza de apă; 
aval - cel puţin 100 m de la priza de apă; 
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pe malul adiacent la priza de apă - nu mai puţin de 100 m de la oglinda apei în perioada de vară-
toamnă; 
în direcţia opusă a malului faţă de priza de apă, la lăţimea unui râu sau canal mic de 100 de metri 
toată zona şi malul opus cu lăţimea de 50 m de la marginea apei, în perioada redusă de apă vara-
toamna, la lăţimea râului sau canalului mai mult de 100 de metri - zona se stabileşte în lăţime minimă 
de 100 m ; 
b) pentru bazinele de apă (rezervoare, lacuri), hotarul perimetrului I trebuie să fie instalat în funcţie 
de nivelul local al stării sanitare şi condiţiilor hidrogeologice, dar nu mai puţin de 100 m în toate 
direcţiile a prizei de apă şi adiacente malului de la oglinda apei în perioada vară-toamnă. 
Notă: la prizele de apă de tip căuş în primul perimetru a ZPS se include toată zona căuşului. 
7.2. Hotarul perimetrului II al ZPS şi limitele perimetrului II a cursurilor de apă (râuri, canale) şi 
bazine de apă (rezervoare, lacuri) sunt determinate în funcţie de condiţiile naturale, climatice şi 
hidrologice. Limita perimetrului doi a cursului de apă pentru auto-purificare microbiană trebuie să fie 
amplasată în amonte astfel încât intervalul de timp al cursului de apă pe principalul cursor şi 
afluenţii săi, cu consumul de apă în cursorul de apă 95% din capacitate, să fie nu mai puţin de 5 
zile - pentru IA, B, C şi D, precum şi regiunile climatice IIA, şi cel puţin 3 zile - pentru 1D, IIB,, C, 
D, şi III regiuni climatice. 
Viteza apei în m/zi este luată, în medie pe lungimea şi lăţimea cursului de apă sau a părţilor sale 
individuale, cu fluctuaţii bruşte a vitezei de curgere.  Limita perimetrului doi a cursului de apă în 
aval trebuie  să  fie determinată luând în considerare excepţiile a influenţei vântului cu fluxuri cu 
direcţie inversă, dar nu mai  mică de 250 m de la priză. Limitele laterale a perimetrului doi a ZPS de 
la oglinda apei în perioada nivelului  scăzut de apă al verii-toamna ar trebui să fie amplasate: 
a) pentru teren plat - nu mai puţin de 500 m; 
b) în cazul terenului deluros – pînă la înălţimea primei pante, situate în direcţia sursei de apă, dar 
nu mai puţin de 750 m cu o pantă uşoară şi nu mai puţin de 1000 m cu pantă abruptă. 
7.3. Hotarul perimetrului doi a ZPS pentru bazine de apă trebuie să fie îndepărtate în ambele 
direcţii de la priză la distanta de 3 km la prezenţa vînturilor direcţionate pînă la 10 % şi 5 km la 
prezenţa vînturilor direcâionate  mai mult de10 %. 

7.4. Hotarul perimetrului II al ZPS pe bazinele acvatice după teritoriu trebuie să fie îndepărtate în 
ambele direcţii de-a lungul coastei cu 3 sau 5 km, în conformitate cu p.6.3 şi de la oglinda apei în 
cazul nivelului normal la 500-1000 m. În unele cazuri, ţinând seama de situaţia sanitară specifică, 
cu o justificare corespunzătoare, teritoriul perimetrului 2 poate fi majorat de comun acord cu 
serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice. 
7.5. Hotarele perimetrului 3 al ZPS a surselor de apă de suprafaţă în fluxul de apă până şi în aval 
coincid cu hotarele perimetrului 2. Hotarele laterale trebuie să treacă prin linia despărţiturii apei în 
limita de 3-5 km, inclusiv a afluenţilor. Limitele perimetrului 3a  sursei de apă de suprafaţă pe 
bazine de apă stătătoare coincid pe deplin cu cele perimetrului 2. 
 
8. Cerinţe sanitare la activităţile pe teritoriul ZPS 
 
8.1. Cerinţe generale: 
 
- Activităţi sunt prevăzute pentru fiecare perimetru a ZPS, în conformitate cu destinaţia sa. Acestea 
pot fi repetate, puse în aplicare înainte de exploatarea prizei de apă, sau cu caracter constant, sau 
cu periodic. 
- Volumul principalelor activităț i indicate mai jos pe teritoriul ZPS la prezenţa justificăriilor necesare 
trebuie clarificate şi completate conform condiț iilor naturale şi situaţiei sanitare, luând în considerare 
folosirea actuală şi viitoare ale teritoriului din regiunea ZPS. 
 
8.2. Activităț ile pe teritoriul ZPS a surselor subterane de apă. Măsurile în perimetrul I 
 
- Teritoriul perimetrului I al ZPS trebuie să fie conceput pentru a direcţiona scurgerile de suprafaţă 
în  afara lui, înverzit, îngrădit şi păzit. Căile spre instalaţii trebuie să fie pavate. 
- Nu este permisă plantarea de arbori înalţi, toate tipurile de construcţii ce nu au nici o relaţie directă 
cu exploatarea, reabilitarea şi extinderea instalaţiilor de alimentare cu apă, inclusiv conductele pentru 
diferite scopuri, amplasarea clădirilor rezidenţiale şi clădiri  sociale,  aşezăminte pentru trai,  
utilizarea pesticidelor şi îngrăşămintelor. 
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-. Clădirile trebuie să fie echipate cu sistem de canalizare şi racordate la un sistem de canalizare 
menajeră sau industriale din apropiere sau la posturile locale ale instalaţiilor de epurare situate în 
afara perimetrului I de regim sever al ZPS tinînd cont de regimul sanitar din perimetrul II. 
- În cazuri  excepț ionale, în absenț a sistemului canalizare trebuie să fie montate receptoare 
impermeabile pentru deşeuri lichide şi deşeuri menajere, situate la locuri care exclude poluarea primei 
zone a ZPS la evacuarea lor. 
- Înstalaț iile  aprovizionarea cu apă, situate în perimetrul I al zonei de protecț ie sanitară trebuie să 
fie dotate cu consideraţia de a evita poluarea apei potabile prin fisurile din teren,i gura sondei, 
magazie şi ț evi, rezervoare şi pompele de umplere 
- Toate prizele de apă trebuie să fie echipate cu aparate de monitorizare sistematică a 
conformităţii debitului real la funcţionarea apeductului după capacitatea proiectată prevăzută la 
proectare şi justificare a limitelor ZPS 
 
8.3.Activităţile în perimetrele II şi III: 
 
- Identificarea, tamponarea sau restaurarea tuturor sondelor vechi, inactive, defecte sau incorect 
operate, care sunt periculoase în ceea ce priveşte posibilitatea de contaminare a acviferelor. 
- Forajul sondelor  noi şi construcţiile noi asociate cu afectarea stratului de sol, se efectuează cu 
coordonarea obligatorie a centrului de sănătate publică. 
- Interzicerea injectării apelor uzate în straturile acvifere, depozitare subterană a deşeurilor solide şi a 
terenurilor miniere. 
- Interzicerea amplasării depozitelor de combustibil şi lubrifianţi, produse chimice şi îngrăşăminte 
agricole, depozitarea de deşeuri industriale, nămol şi alte obiecte, provocând pericol de contaminare 
chimică a apelor subterane. Plasarea astfel de obiecte sunt permise în perimetrul III a ZPS numai 
atunci când se utilizează apele subterane protejate, cu condiţia îndeplinirii unor măsuri  speciale 
pentru a proteja stratul acvifer de poluare, în prezenţa a încheierii sanitaro-epidemiologice a 
centrului de sănătate publică, emis în baza avizului organului de inspecţie geologică. 
- Implementarea la timp a măsurilor necesare pentru protecţia sanitară a apelor de suprafaţă, 
care au  conexiune hidrologic directă cu stratul acvifer utilizat, în conformitate cu cerinţele de igienă 
pentru  protecţia apelor de suprafaţă. 
 
8.4. Activităţile pentru perimetrul II 
 
În plus faţă de activităţile specificate în secţiunea 8.3., în perimetru II al ZPS a surselor subterane de 
apă a ZPS sunt supuse la următoarele activităţi suplimentare: 
Nu se admit: 
- amplasarea cimitirelor, cimitirelor de animale, cîmpurilor de asenizare, cîmpuri de filtrare, 
acumulări de băligar, tranşee de siloz, întreprinderi zootehnice pentru animale şi păsări şi alte 
obiecte, ce pot provoca pericol de contaminare microbiană a apelor subterane; 
- aplicarea de îngrăşăminte şi pesticide; 
- defrişări de păduri 
- Efectuarea activităţilor de amenajare a teritoriului în zonele rezidenţiale şi altor obiecte 
(echipamente sanitare, construcţia haznalelor, organizarea scurgerilor de drenaj şi alte). 
 
8.5. Activităţi pe teritoriul ZPS a surselor de apă de suprafaţă 
 
8.5.1. Activităţi în perimetru I 
- Pe teritoriul perimetrului I a ZPS a surselor de apă de suprafaţă  trebuie să fie prevăzute măsuri, 
după cum se menţionează în pct.8.2. 
- Nu este permis deversări a apelor reziduale, inclusiv de ape reziduale a transportului pe apă, 
inclusiv scăldatul, spălatul hainelor, adăparea vitelor şi alte utilizări a apei care influenţează calitatea 
apei. 
- Zona de apă din perimetrul I se îngrădeşte cu geamanduri şi alte semne de avertizare. Pe apele  
navigabile ale apei receptoare trebuie să fie instalate geamanduri cu lumini. 
 
8.5. 2. Activităţile pentru perimetrele doi şi trei al ZPS 
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- Identificarea obiectelor care poluează sursele de apă, elaborarea măsurilor de protecţie specifice, 
sursele de finanţare asigurată, responsabilii şi coordonate cu centrul de sănătate publică. 
- Planurile de încadrare în teritoriu, amplasările obiectivelor în teritoriile desemnate pentru 
construire, precum şi coordonarea schimbărilor tehnologice de funcţionare a întreprinderilor 
industriale existente, asociat cu creşterea severităţii a poluării sursei de apă cu ape reziduale. 
- Evitarea deversărilor apelor uzate în bazinul hidrografic al sursei de alimentare cu apă, inclusiv 
afluenţii săi, ce nu îndeplinesc cerinţele de igienă privind protecţia apelor de suprafaţă. 
- Toate lucrările, inclusiv extracţia de nisip, pietriş, adîncimea fundului în regiunea ZPS sunt permise 
după avizarea centrului de sănătate publică numai în cazul justificării prin calcule hidrologice a lipsei 
înrăutăţirii calităţii apei la priza de apă. 
- Utilizarea unor metode chimice de combatere a eutrofizării bazinelor de apă este permisă cu 
condiţia ca folosirea de preparate chimice are autorizaţie pozitivă a Serviciului de supraveghere de 
stat a sănătăţii publice a Republicii Moldova 
- Dacă există transport fluvial este necesar echiparea navelor, debarcaderelor şi altor vase cu mijloace 
de colectare a apelor reziduale şi a apei de santină şi deşeuri  solide; instalaţii  la  staţiile  de  
descărcare  în  docuri şi  receptoare pentru colectarea deşeurilor solide. 
- În plus faţă de activităţile specificate în secţiunea 8.5.2, în cadrul perimetrului II al ZPS a surselor 
de apă de suprafaţă sunt supuse punerii în aplicare a următoarelor măsuri: 
- Nu  se  efectuează  defrişarea pădurii în locul de  folosinţă principală şi renovare, precum şi 
întărirea  după companiile specializate de realizare a materialului lemnos defrişarea de  la  
rădăcină  şi  utilizării  fondurilor de defrişare pe termen lung. Se permite numai subţierea şi curăţirea 
sanitară în sectorul forestier. 
- Interzicerea locaţiei fermelor şi locurilor de păşunat, şi orice altă utilizare a lacului şi a terenurilor, 
terenurilor forestiere în banda de coastă de o lăţime nu mai mică de 500 m, care poate conduce la 
o  înrăutăţire a calităţii sau reducerea cantităţii de apă în sursa de alimentare cu apă. 
- Utilizarea surselor de apă în perimetrul II ZPS pentru înot, turism, sporturi de apă şi de pescuit sunt 
permise în zonele desemnate, cu condiţia respectării cerinţelor igienice pentru protecţia apelor de  
suprafaţă, şi de asemenea a cerinţelor de igienă pentru zonele de agrement a bazinelor de apă 
- În perimetrul II al zonei de protecţie sanitară este interzisă descărcarea apelor uzate industriale,  
agricole, urbane şi pluviale, în care conţinutul de substanţe chimice şi microorganisme depăşeşte 
normele de igienă a calităţii apei sanitare stabilite de regulile sanitare. 
- Limitele perimetrului II a ZPS la intersecţia de drumuri, poteci, etc. sunt desemnate cu coloanele 
cu caractere speciale. 
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Anexa 1 
Recomandată 

Programul de studiu al surselor de apă potabilă 
 
1. Surse subterane 
 
1. 1. Structura geologică a  teritoriului de locaţie  a sursei şi caracteristicile generale ale condiţiilor 
hidrogeologice a teritoriului; tipul stratului acvifer selectat (arteziene - de presiune, freatic - fără 
presiune), adâncimea (cifra absolută) a stratului acvifer, rocile acvifere (nisip, petriş, calcare 
fracturate); condiţiile şi locurile de alimentare şi descărcare a stratului acvifer; informaţii generale 
despre abundenta de apă a orizontuluin (rezerve de exploatare), informaţii cu privire la utilizarea 
actuală şi de perspectivă ale stratului acvifer pentru alimentare cu apă şi în alte scopuri. 
 
1. 2. Informaţii generale despre condiţiile hidrogeologice ale zonei (locul de amplasare), condiţiile 
de  alimentare a acviferelor, destinate a fi utilizate pentru alimentarea cu apă, topografice, 
caracteristicile sanitare ale solului şi terenului prizei de apă, caracteristicile stratului acvifer, preconizat 
pentru exploatare(compoziţia litologică, capacitatea, protecţia stratului acvifer de rocile suprapuse, 
nivelul dinamic al apei la captarea de proiectare). 
 
1. 3. Datele cu privire la permeabilitatea straturilor suprapuse, datele privind impactul posibil a 
zonei de alimentare asupra calităţii apei. 
 
1. 4. Caracteristica sanitară a zonei imediat adiacentă la priza de apă, distanta de la priza de apă 
până la surse potenţiale de poluare a apei: puţuri abandonate, chiuvete de absorbţie, sosuri, puţuri, 
minele abandonate, rezervoare, etc. 
 
2. Surse de suprafaţă 
 
2. 1. Datele hidrologice: suprafaţa de drenaj, modul de scurgere, consum maxim, minim şi mediu, 
viteza şi nivelul apei locul prizei de apă, termenul mediu de îngheţ şi deschidere a finanţării 
estimate al apelor şi conformitatea acesteia cu debitul minim în sursa de apă, date privind 
caracteristicile curenţil0r de apă. 
 
2. 2. Caracteristica sanitară generală a bazinului în partea, care ar putea afecta calitatea apei la 
priză: 
 
natura structurii geologice a bazinului, sol, vegetaţie, prezenţa pădurilor, terenurilor agricole, zonele 
rezidenţiale; 
cauzele care afectează sau pot afecta înrăutăţirea calităţii apei în bazinul de apă, căile şi locurile 
de eliminare a  deşeurilor solide şi lichide în zona sursei, prezenţa de scurgeri  menajere, industriale 
ce poluează bazinul de apă, cantitatea de ape  uzate evacuate, instalaţii pentru curăţarea acestora şi 
amplasarea lor; 
distanta de la locul de deversare a apelor uzate până la priza de apă; 
prezenţa altor cauze posibile de poluare a sursei (de transport maritim, cherestea plutitoare, 
adăpare, halde de  iarna pe gheata, înot, sporturi pe apă, lucrări funciare, utilizarea 
îngrăşămintelor şi a pesticidelor în agricultură şi etc.). 
 
2. 3. Caracteristica capacităţii de auto-purificare a bazinului de apă. 
 
2. 4. Pentru rezervoare, în plus, trebuie să includă: 
suprafaţă oglinzii de apă şi volum al bazinului de apă, volum util şi "neutil", regimul de alimentare  şi  
utilizare,  prelucrarea  apei  în  rezervorul  de  apă,  planul  rezervorului, 
adîncimea  minimă  şi  maximă,  natura  fundului,  malurilor,  sedimentele  de  pe  fund, prezenţa  
înverzirii apei,  vegetaţie, înnămolire, direcţia predominantă a  vânturilor şi curenţilor, viteza apei în 
rezervorul de apă. 
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3. Informaţii generale 
 
3. 1. Datele cu privire la posibilitatea de organizare a zonelor de protecţie sanitară a sursei de 
alimentare cu apă, hotarele aproximative ale zonei de protecţie sanitară pe perimetre aparte. 
 
3. 2. Datele cu privire la necesitatea de tratare a apei din sursă (dezinfectare, limpezire, 
îndepărtarea fierului, etc. ). 
 
3. 3. Datele privind prizele hidrografice adiacente, care au aceeaşi regiune de alimentare (locaţie, 
productivitatea, calitatea apei). 
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4. PROIECTUL REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA SUBSTANȚELE PRIORITAR 

PERICULOASE – ART. 35 

Art. 35: "Lista substanţelor prioritar periculoase care, din cauza naturii lor periculoase sau a riscului 
sporit pe care îl prezintă pentru mediu, nu pot fi deversate în corpuri de apă de suprafaţă, în corpuri de 
apă subterane sau pe terenuri ale fondului de apă se aprobă de Guvern". 
ARGUMENTARE 
Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate în mediul 
acvatic cere (art. 3) statelor membre să ia "toate măsurile necesare pentru a elimina [...] poluarea" 
apelor de suprafaţă cu substanţe periculoase din familiile și grupele de substanțe din lista I (aşa-
numitele "substanţe din lista I"). 
În acest sens, statele membre trebuie să controleze, dar nu să interzică, deversările acestor substanţe 
poluante prin acordarea de autorizaţii, care pot fi doar temporare (art. 4). 
Legea RM merge mult mai departe prin Regulamentul 1141/2008 (art. 17 şi 18), prin care  câteva 
substanţe din lista 1 au fost deja interzise. Această interdicţie este preluată în prezentul proiect de 
regulament şi este modificată pentru a fi identică cu aceleaşi articole din lista directivei. Articolele 
menţionate în regulamentul de mai sus, care nu sunt preluate din directivă, au fost şterse. 
 
PROIECT DE REGULAMENT 

APROBAT 
Prin Hotărârea Guvernului 

Nr. ___________ din ___________ 2012 
LISTA 
substanţelor prioritar periculoase care, din cauza naturii lor periculoase sau a riscului sporit pe care îl 
prezintă pentru mediu, nu pot fi deversate în corpuri de apă de suprafaţă, în corpuri de apă subterane 
sau pe terenuri ale fondului de apă. 
Prezentul regulament este adoptat conform articolului 34 al Legii apelor nr. 272/2011. 
Articolul 1. Substanţele care aparţin următoarelor familii şi grupuri de substanţe, selectate mai ales pe 
baza toxicității, persistenței și bioacumulării acestora, cu excepția acelora care nu sunt dăunătoare 
biologic sau care sunt repede convertite în substanțe care nu sunt dăunătoare biologic, nu pot fi 
deversate în corpuri de apă de suprafaţă, în corpuri de apă subterane sau pe terenuri ale fondului de 
apă: 
a) compuși organohalogenați și substanțe care pot forma asemenea compuși în mediul acvatic;  
b) compuşi organostanici;  
c) compuși organofosforici;  
d) substanţe care s-au dovedit a avea proprietăți cancerigene în sau prin intermediul mediului acvatic;  
e) mercurul și compușii săi;  
 
Articolul 2. Prin prezenta se abrogă articolele 17 și 18 din Regulamentul 1141/2008. 
Articolul 3. Prezentul regulament va intra în vigoare pe data de 22 octombrie 2013. 
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5. PROIECTUL REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA EMISIILE INDUSTRIALE – 

ART. 36 (1) 

Art. 36 alin. (1): "Cerinţele privind deversarea substanţelor periculoase, altele decât substanţele 
prioritar periculoase prevăzute la art. 35, se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern, care va 
prevedea: 
a) valorile-limită de emisie; 
b) controlul asupra emisiei şi cerinţele tehnice de epurare a deşeurilor lichide şi a efluenţilor 

înainte de deversarea acestora, inclusiv cerinţele de utilizare a celor mai bune tehnici 
disponibile; 

c) monitorizarea şi cerinţele de raportare". 
ARGUMENTARE 
Deversarea substanţelor periculoase poate fi reglementată doar cu trimitere la substanţele poluante, 
care le emit. Astfel de deversări provin în special din sectorul industrial. Prin urmare, pentru punerea 
în aplicare a Legii apelor, prezentul regulament va reglementa deversările industriale directe în mediul 
acvatic. Apele uzate industriale deversate în staţiile urbane de epurare a apelor uzate vor fi 
reglementate conform art. 39 al Legii apelor. 
În acquisul comunitar, deversările industriale sunt reglementate în special de Directiva privind emisiile 
industriale 2010/75/EU, care se referă şi la emisiile în atmosferă şi alte impacturi asupra mediului. 
În afară de Directiva privind emisiile industriale, art. 13 (1) al Directivei privind epurarea apelor uzate 
cere statelor membre să asigure ca apele industriale uzate biodegradabile care provin de la instalațiile 
sectoarelor industriale prevăzute pentru un EL (echivalent-locuitor) să fie de cel puțin 4000 şi care 
provin de la instalațiile sectoarelor industriale enumerate la anexa III să respecte, înainte de evacuare, 
condițiile stabilite în reglementările prealabile și/sau autorizațiile specifice ale autorității competente. 
Prin prezentul se întrunesc cerinţele art. 13 alin (1) al Directivei privind epurarea apelor uzate. 
 
PROIECT DE REGULAMENT 
 

APROBAT 
Prin Hotărârea Guvernului 

Nr. ___________ din ___________ 2012 
 
REGULAMENTUL PRIVIND DEVERSĂRILE INDUSTRIALE DIRECTE 
Prezentul regulament este adoptat conform art. 36 alin. (1) al Legii apelor nr. 272/2011. 
 
Art. 1 Domeniul de aplicare 

 
(1) Prezentul regulament specifică cerinţele minime care urmează să fie incluse în permisele 
de deversare în corpurile de apă a apelor uzate de la categoriile de surse indicate în anexă. 
(2) Cerinţele conform prezentului regulament trebuie să fie incluse în permis doar pentru acei 
parametri, care s-ar putea întâlni în apele uzate. 

 
Art. 2 Definiţii 

 
În sensul prezentului regulament: 
(1) Un eșantion aleatoriu, care se referă la o singură probă prelevată dintr-un flux de apă 
reziduală 
(2) un eșantion compozit, care se referă la o probă prelevată în mod continuu pe o perioadă 
determinată sau o probă alcătuită din mai multe probe prelevate continuu sau discontinuu într-
o anumită perioadă de timp și amestecate; 
(3) Un eșantion aleatoriu calificat, care se referă la un eșantion compozit de cel puțin cinci 
eșantioane aleatorii prelevate pe o perioadă maximă de două ore, la intervale de nu mai puțin 
de două minute și amestecate 
(4) Calcul de mediere este calculul unei încărcări sau concentraţii admisibile, care rezultă din 
cerinţele prezentului regulament privind fluxurile de apă reziduală individuale. 
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(5) ‘1 EL (echivalent-locuitor)' înseamnă încărcarea organică biodegradabilă cu o cerere 
biochimică de oxigen în cinci zile (CBO5) de 60 de grame de oxigen pe zi 
 

Art. 3 Cerinţe generale 
 
(2) Dacă nu se menţionează altfel în anexe, permisul de deversare a apelor uzate în corpurile 
de apă se va acorda doar dacă încărcarea poluantă, bazată pe examinarea condiţiilor în 
fiecare caz în parte, este menţinută la un nivel redus pe cât de mult este permis de procedurile 
de economisire a apei, cum ar fi operaţiunile de spălare şi curăţire, răcirea indirectă şi 
utilizarea materiilor prime şi materialelor auxiliare cu nivel scăzut de poluare. 
(2) Cerinţele prezentului regulament nu trebuie realizate prin aplicarea procedurilor care 
transferă poluarea aerului asupra altor componente ale mediului, cum ar fi aerul sau solul, în 
comparaţie cu situaţia actuală. 
(3) Cerinţele specificate în formă de niveluri de concentrare nu trebuie realizate prin diluare, în 
comparaţie cu situaţia actuală. 
(4) Dacă fluxurile de apă reziduale, care sunt supuse diferitor cerinţe, sunt deversate 
împreună, atunci cerinţele decisive relevante pentru fiecare parametru trebuie determinate 
prin calcul de mediere. 
(5) În permise trebuie indicate cerinţele de auto-monitorizare şi raportare, ajustate la 
capacitatea şi proiectul instalaţiilor. 
 

Art. 4 Respectarea cerinţelor 
 
(1) Dacă nu se respectă un nivel specificat în prezentul regulament, în baza rezultatelor 
analizei în contextul monitorizării de autoritatea competentă, oricum se va considera că nivelul 
este respectat, dacă rezultatele acestei analize şi a patru analize precedente efectuate de 
autoritate nu depăşesc nivelul în patru cazuri şi niciun rezultat nu depăşeşte nivelul cu mai 
mult de 100%. Analizele care au fost efectuate cu mai mult de trei ani în urmă nu se iau în 
considerare. 
(2) Ţinând cont de prevederile alin. (1), nivelul consumului chimic de oxigen (CCO) specificat 
în permisul de deversare a apelor va fi considerat a fi respectat dacă suma cvadruplă a 
carbonului organic legat total (COT), specificat în miligrame pe litru, nu depăşeşte acest nivel. 
 

Art. 5 Prezentul regulament va intra în vigoare pe data de 26 octombrie 2013. 
 

 
Anexa 1. Prelucrarea laptelui 

 
A. Domeniul de aplicare 
 
(1) Prezenta anexă se aplică apelor uzate cu încărcătura contaminantă de 4000 EL sau mai 
mult, care provin din livrarea, decantarea sau prelucrarea laptelui şi produselor lactate şi care 
sunt generate de fabricile de prelucrare a apelor, produselor lactate, caşcavalului şi alte fabrici 
de acest tip. 
(2) Prezenta anexă nu se aplică apelor uzate de la fabricile de prelucrare a laptelui, cu o 
încărcătură contaminantă în apele uzate primare mai mică de 3 kg BOD5 pe zi, apelor uzate 
din sistemele de răcire indirectă şi apelor uzate de la instalaţiile de pregătire a apelor 
tehnologice. 
 
B. Cerinţe faţă de apele uzate la punctul de deversare 
 
(1) Următoarele cerinţe se vor aplica apelor uzate la punctul de deversare în corpurile de apă: 
 

 Eşantion aleatoriu calificat sau eşantion 
compozit timp de 2 ore 

mg/l 

Consumul biochimic de oxigen timp de 5 zile 25 
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(CBO5) 

Consumul chimic de oxigen (CCO)  110 

Azot amoniacal (NH4-N)  10 

Azot total ca sumă a azotului amoniacal, azotului 
nitrat şi azotului nitrit (Nges) 

18 

Total fosfor  2 

 
 (2) Cerinţele privind azotul amoniacal şi azotul total se aplică apelor uzate la temperatura de 
12°C şi mai sus în efluentul din reactorul biologic a staţiei de epurare a apelor uzate, cu 
condiţia că încărcătura primară a azotului total, pe care se bazează licenţa de deversare a 
apelor, să depăşească 100 kg pe zi. Licenţa de deversare a apelor ar putea accepta o 
concentrare mai mare a azotului total, până la 25 mg/l, cu condiţia ca reducerea încărcăturii 
totale de azot să fie de cel puţin 70%. Reducerea trebuie să se refere la rata între încărcătura 
cu nitrogen în influent şi cea din efluent, pe parcursul unei perioade de timp reprezentative, 
care nu trebuie să depăşească 24 ore. Azotul legat total (AT l) trebuie să fie utilizat drept bază 
pentru calcularea încărcăturilor. 
(3) Cerinţele pentru fosforul total se aplică dacă încărcătura primară a fosforului total, pe care 
se bazează licenţa de deversare a apelor, să depăşească 20 kg pe zi. 
(4) În lacurile de purificare a apelor uzate, unde apele se păstrează 24 de ore sau mai mult, şi 
în care volumul zilnic al apelor uzate pe care se bazează licenţa de deversare a apelor nu 
depăşeşte 500 m³, unde o probă este în mod clar colorată din cauza algelor, CCO şi CBO5 vor 
fi determinate în baza unei probe care nu conţine alge. În astfel de cazuri, nivelurile specificate 
mai sus în alin. (1) vor fi reduse cu 15 mg/l în cazul CCO şi cu 5 mg/l în cazul CBO5. 
 
C. Cerinţe faţă de deversările existente 
 
Fără a aduce atingere părţii B, pentru deversările existente a apelor uzate de la instalaţiile 
care funcţionau legal până la 22 octombrie 2013 sau construcţia cărora a început în mod legal 
până la data respectivă, se va aplica un standard de 5 mg/l pentru fosforul total, dacă 
încărcătura primară a fosforului total, pe care se bazează licenţa de deversare a apelor, 
depăşeşte 20 kg pe zi şi este mai mică de 100 kg pe zi. 

 
 

Anexa 2. Fabricarea de produse pe bază de fructe și legume 
 
A. Domeniul de aplicare 
 
(1) Prezenta anexă se aplică apelor uzate cu încărcătura contaminantă de 4000 EL sau mai 
mult, care provin în special din fabricarea produselor pe bază de fructe şi legume şi a 
mâncărurilor gata preparate pe bază de fructe şi legume. 
(2) Prezenta anexă nu se aplică apelor uzate care provin din producerea mâncărurilor pentru 
copii, ceaiurilor şi  
 
B. Cerinţe faţă de apele uzate la punctul de deversare 
 
(1) Următoarele cerinţe se aplică apelor uzate la punctul de deversare în corpurile de apă: 
 

 Eşantion aleatoriu calificat sau eşantion 
compozit timp de 2 ore 

mg/l 

Consumul biochimic de oxigen timp de 5 zile 
(CBO5) 

25 

Consumul chimic de oxigen (CCO) 110 

Azot amoniacal (NH4-N) 10 

Azot total ca sumă a azotului amoniacal, azotului 
nitrat şi azotului nitrit (Nges) 

18 
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Total fosfor  2 

 
(2) Cerinţele privind azotul amoniacal şi azotul total se aplică apelor uzate la temperatura de 
12°C şi mai sus în efluentul din reactorul biologic a staţiei de epurare a apelor uzate, cu 
condiţia că încărcătura primară a azotului total, pe care se bazează licenţa de deversare a 
apelor, să depăşească 100 kg pe zi. Licenţa de deversare a apelor ar putea accepta o 
concentrare mai mare a azotului total, până la 25 mg/l, cu condiţia ca reducerea încărcăturii 
totale de azot să fie de cel puţin 70%. Reducerea trebuie să se refere la rata între încărcătura 
cu nitrogen în influent şi cea din efluent, pe parcursul unei perioade de timp reprezentative, 
care nu trebuie să depăşească 24 ore. Azotul legat total (AT l) trebuie să fie utilizat drept bază 
pentru calcularea încărcăturilor. 
(3) Cerinţele pentru fosforul total se aplică dacă încărcătura primară a fosforului total, pe care 
se bazează licenţa de deversare a apelor, să depăşească 20 kg pe zi. 
(4) În lacurile de purificare a apelor uzate, unde apele se păstrează 24 de ore sau mai mult, şi 
în care volumul zilnic al apelor uzate pe care se bazează licenţa de deversare a apelor nu 
depăşeşte 500 m³, unde o probă este în mod clar colorată din cauza algelor, CCO şi CBO5 vor 
fi determinate în baza unei probe care nu conţine alge. În astfel de cazuri, nivelurile specificate 
mai sus în alin. (1) vor fi reduse cu 15 mg/l în cazul CCO şi cu 5 mg/l în cazul CBO5. 
 
 

Anexa 3. Fabricarea şi îmbutelierea băuturilor nealcoolice 
 
A. Domeniul de aplicare 
 
(1) Prezenta anexă se aplică apelor uzate cu încărcătura contaminantă de 4000 EL sau mai 
mult, care provin în special din fabricarea băuturilor nealcoolice şi apei potabile, extragerea şi 
îmbutelierea apei minerale naturale, apei de izvor şi apei medicinale, şi îmbutelierea tuturor 
tipuri de băuturi, cu condiţia că apa de la îmbuteliere nu este tratată împreună cu apele uzate 
de la producerea ingredientelor de bază ale băuturilor şi a esenţelor pentru băuturilor 
nealcoolice. 
(2) Prezenta anexă nu se aplică apelor uzate din sistemele de răcire indirectă şi apelor uzate 
de la instalaţiile de pregătire a apelor tehnologice. 
 
B. Cerinţe faţă de apele uzate la punctul de deversare 
 
(1) Următoarele cerinţe se aplică apelor uzate la punctul de deversare în corpurile de apă: 
 

 Eşantion aleatoriu calificat sau eşantion 
compozit timp de 2 ore 

mg/l 

Consumul biochimic de oxigen timp de 5 zile 
(CBO5) 

25 

Consumul chimic de oxigen (CCO)  110 

Total fosfor  2 

 
(2) Cerinţele pentru fosforul total se aplică dacă încărcătura primară a fosforului total, pe care 
se bazează licenţa de deversare a apelor, să depăşească 20 kg pe zi. 
(3) În lacurile de purificare a apelor uzate, unde apele se păstrează 24 de ore sau mai mult, şi 
în care volumul zilnic al apelor uzate pe care se bazează licenţa de deversare a apelor nu 
depăşeşte 500 m³, unde o probă este în mod clar colorată din cauza algelor, CCO şi CBO5 vor 
fi determinate în baza unei probe care nu conţine alge. În astfel de cazuri, nivelurile specificate 
mai sus în alin. (1) vor fi reduse cu 15 mg/l în cazul CCO şi cu 5 mg/l în cazul CBO5. 

 
 
Anexa 4. Prelucrarea peştelui 

 
A. Domeniul de aplicare 
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(1) Prezenta anexă se aplică apelor uzate cu încărcătura contaminantă de 4000 EL sau mai 
mult, care provin în special din prelucrarea peştelui şi prelucrarea moluştelor şi crustaceelor şi 
apelor uzate, încărcătura contaminantă a cărora provine atât din prelucrarea peştelui, cât şi 
din gospodării casnice şi în facilităţi, unde încărcătura CCO a apelor uzate din procesarea 
peştelui în apele uzate primare reprezintă în general mai mult de două treimi din încărcătura 
totală şi încărcătura CBO5 este de cel puţin 600 kg pe zi. 
 
B. Cerinţe faţă de apele uzate la punctul de deversare 
 
(1) Următoarele cerinţe se aplică apelor uzate la punctul de deversare în 
corpurile de apă: 
 

 Eşantion aleatoriu calificat sau eşantion 
compozit timp de 2 ore 

mg/l 

Consumul biochimic de oxigen timp de 5 zile 
(CBO5) 

25 

Consumul chimic de oxigen (CCO)  110 

Azot amoniacal (NH4-N) 10 

Azot total ca sumă a azotului amoniacal, nitrat 
şi nitrit (Nges) 

25 

Total fosfor  2 

 
 (2) Cerinţele privind azotul amoniacal şi azotul total se aplică apelor uzate la temperatura de 
12°C şi mai sus în efluentul din reactorul biologic a staţiei de epurare a apelor uzate, cu 
condiţia că încărcătura primară a azotului total, pe care se bazează licenţa de deversare a 
apelor, să depăşească 100 kg pe zi. Licenţa de deversare a apelor ar putea accepta o 
concentrare mai mare a azotului total, până la 40 mg/l, cu condiţia ca reducerea încărcăturii 
totale de azot să fie de cel puţin 70%. Reducerea se referă la rata între încărcătura cu 
nitrogen în influent şi cea din efluent, pe parcursul unei perioade de timp reprezentative, care 
nu trebuie să depăşească 24 ore. Azotul legat total (ATl) trebuie să fie utilizat drept bază 
pentru calcularea încărcăturilor. 
(3) Cerinţele pentru fosforul total se aplică dacă încărcătura CBO5 in influentul staţiei de 
epurare a apelor uzate, pe care se bazează licenţa de deversare a apelor, depăşeşte 600 kg 
pe zi. În cazul apelor uzate (primare), încărcătura CBO5 a cărora este 6.000 kg pe zi sau mai 
mult, se va aplica o valoare de 1 mg/l pentru fosforul total. 

 
 
Anexa 5. Prelucrarea cartofilor 

 
A. Domeniul de aplicare 
 
(1) Prezenta anexă se aplică apelor uzate cu încărcătura contaminantă de 4000 EL sau mai 
mult, care provin în special din prelucrarea cartofilor pentru consum uman. 
(2) Prezenta anexă nu se aplică apelor uzate din prelucrarea cartofilor în distilerii, fabrici de 
amidon, fabrici pentru uscarea produselor din legumele pentru producerea nutreţurilor şi 
fabricilor pentru producerea produselor din fructe şi legume, nici apelor uzate din sistemele de 
răcire indirectă şi apelor uzate de la instalaţiile de pregătire a apelor tehnologice. 
 
B. Cerinţe faţă de apele uzate la punctul de deversare 
 
(1) Următoarele cerinţe se aplică apelor uzate la punctul de deversare în 
corpurile de apă: 
 

 Eşantion aleatoriu calificat sau eşantion 
compozit timp de 2 ore 
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mg/l 

Consumul biochimic de oxigen timp de 5 zile 
(CBO5) 

25 

Consumul chimic de oxigen (CCO)  150 

Azot amoniacal (NH4-N) 10 

Azot total ca sumă a azotului amoniacal, nitrat 
şi nitrit (Nges) 

18 

Total fosfor  2 

 
(2) Cerinţele privind azotul amoniacal şi azotul total se aplică apelor uzate la temperatura de 
12°C şi mai sus în efluentul din reactorul biologic a staţiei de epurare a apelor uzate, cu 
condiţia că încărcătura primară a azotului total, pe care se bazează licenţa de deversare a 
apelor, să depăşească 100 kg pe zi. Licenţa de deversare a apelor ar putea accepta o 
concentrare mai mare a azotului total, până la 25 mg/l, cu condiţia ca reducerea încărcăturii 
totale de azot să fie de cel puţin 70%. Reducerea se referă la rata între încărcătura cu 
nitrogen în influent şi cea din efluent, pe parcursul unei perioade de timp reprezentative, care 
nu trebuie să depăşească 24 ore. Azotul legat total (ATl) trebuie să fie utilizat drept bază 
pentru calcularea încărcăturilor. 
(3) Cerinţele pentru fosforul total se aplică dacă încărcătura primară a fosforului total, pe care 
se bazează licenţa de deversare a apelor, să depăşească 20 kg pe zi. 
(4) În lacurile de purificare a apelor uzate, unde apele se păstrează 24 de ore sau mai mult, şi 
în care volumul zilnic al apelor uzate pe care se bazează licenţa de deversare a apelor nu 
depăşeşte 500 m³, unde o probă este în mod clar colorată din cauza algelor, CCO şi CBO5 vor 
fi determinate în baza unei probe care nu conţine alge. În astfel de cazuri, nivelurile specificate 
mai sus în alin. (1) vor fi reduse cu 15 mg/l în cazul CCO şi cu 5 mg/l în cazul CBO5. 

 
 
Anexa 6. Industria cărnii 

 
A. Domeniul de aplicare 
 
(1) Prezenta anexă se aplică apelor uzate cu încărcătura contaminantă de 4000 EL sau mai 

mult, care provin în special din sacrificarea, prelucrarea şi tratarea cărnii, inclusiv 

prelucrarea intestinelor, precum şi din fabricarea mâncărurilor gata preparate 

preponderent din carne. 

 
(2) Prezenta anexă nu se aplică apelor uzate din punctele mici de deversare, cu o încărcătură 
contaminantă în apele uzate primare de CBO5 mai mică de 10 kg pe săptămână, şi nici din 
sistemele de răcire indirectă şi instalaţiile de pregătire a apelor tehnologice. 
 
B. Cerinţe faţă de apele uzate la punctul de deversare 
 
(1) Următoarele cerinţe se aplică apelor uzate la punctul de deversare în corpurile de apă: 
 

 Eşantion aleatoriu calificat sau eşantion 
compozit timp de 2 ore 

mg/l 

Consumul biochimic de oxigen timp de 5 zile 
(CBO5)  

25 

Consumul chimic de oxigen (CCO)  110 

Azot amoniacal (NH4-N)  10 

Azot total ca sumă a azotului amoniacal, 
nitrat şi nitrit (Nges) 

18 

Total fosfor  2 

 



                                                
 

AT-PSPS Sectorul de apa  EuropeAid/130872/C/SER/MD   Pagina 33 din 79   Raport Tehnic Nr. 11 (final) – Component 1 

 
 

(2) Cerinţele privind azotul amoniacal şi azotul total se aplică apelor uzate la temperatura de 
12°C şi mai sus în efluentul din reactorul biologic a staţiei de epurare a apelor uzate, cu 
condiţia că încărcătura primară a azotului total, pe care se bazează licenţa de deversare a 
apelor, să depăşească 100 kg pe zi. Licenţa de deversare a apelor ar putea accepta o 
concentrare mai mare a azotului total, până la 25 mg/l, cu condiţia ca reducerea încărcăturii 
totale de azot să fie de cel puţin 70%. Reducerea se referă la rata între încărcătura cu 
nitrogen în influent şi cea din efluent, pe parcursul unei perioade de timp reprezentative, care 
nu trebuie să depăşească 24 ore. Azotul legat total (ATl) trebuie să fie utilizat drept bază 
pentru calcularea încărcăturilor. 
 
(3) Cerinţele pentru fosforul total se aplică dacă încărcătura primară a fosforului total, pe care 
se bazează licenţa de deversare a apelor, să depăşească 20 kg pe zi. 
 
(4) În lacurile de purificare a apelor uzate, unde apele se păstrează 24 de ore sau mai mult, şi 
în care volumul zilnic al apelor uzate pe care se bazează licenţa de deversare a apelor nu 
depăşeşte 500 m³, unde o probă este în mod clar colorată din cauza algelor, CCO şi CBO5 vor 
fi determinate în baza unei probe care nu conţine alge. În astfel de cazuri, nivelurile specificate 
mai sus în alin. (1) vor fi reduse cu 15 mg/l în cazul CCO şi cu 5 mg/l în cazul CBO5. 

 
Anexa 7. Fabricarea berii 

 
A. Domeniul de aplicare 
 
(1) Prezenta anexă se aplică apelor uzate cu încărcătura contaminantă de 4000 EL sau mai 
mult, care provin în special din fabricarea berii. De asemenea, se aplică apelor uzate de la 
slădărie, cu condiţia că aceasta acoperă doar cererea fabricii de bere în cauză. 
(2) Prezenta anexă nu se aplică apelor uzate din sistemele de răcire indirectă şi apelor uzate 
de la instalaţiile de pregătire a apelor tehnologice. 
 
B. Cerinţe faţă de apele uzate la punctul de deversare 
 
(1) Următoarele cerinţe se aplică apelor uzate la punctul de deversare în corpurile de apă: 
 

 Eşantion aleatoriu calificat sau eşantion 
compozit timp de 2 ore 

mg/l 

Consumul biochimic de oxigen timp de 5 zile 
(CBO5)  

25 

Consumul chimic de oxigen (CCO)  110 

Azot amoniacal (NH4-N)  10 

Azot total ca sumă a azotului amoniacal, 
nitrat şi nitrit (Nges) 

18 

Total fosfor  2 

 
(2) Cerinţele privind azotul amoniacal şi azotul total se aplică apelor uzate la temperatura de 
12°C şi mai sus în efluentul din reactorul biologic a staţiei de epurare a apelor uzate, cu 
condiţia că încărcătura primară a azotului total, pe care se bazează licenţa de deversare a 
apelor, să depăşească 100 kg pe zi. Licenţa de deversare a apelor ar putea accepta o 
concentrare mai mare a azotului total, până la 25 mg/l, cu condiţia ca reducerea încărcăturii 
totale de azot să fie de cel puţin 70%. Reducerea trebuie să se refere la rata între încărcătura 
cu nitrogen în influent şi cea din efluent, pe parcursul unei perioade de timp reprezentative, 
care nu trebuie să depăşească 24 ore. Azotul legat total (ATl) trebuie să fie utilizat drept bază 
pentru calcularea încărcăturilor. 
(3) Cerinţele pentru fosforul total se aplică dacă încărcătura primară a fosforului total, pe care 
se bazează licenţa de deversare a apelor, să depăşească 20 kg pe zi. 
(4) În lacurile de purificare a apelor uzate, unde apele se păstrează 24 de ore sau mai mult, şi 
în care volumul zilnic al apelor uzate pe care se bazează licenţa de deversare a apelor nu 
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depăşeşte 500 m³, unde o probă este în mod clar colorată din cauza algelor, CCO şi CBO5 vor 
fi determinate în baza unei probe care nu conţine alge. În astfel de cazuri, nivelurile specificate 
mai sus în alin. (1) vor fi reduse cu 15 mg/l în cazul CCO şi cu 5 mg/l în cazul CBO5. 

 
Anexa 8. Producerea alcoolului şi a băuturilor alcoolice 

 
A. Domeniul de aplicare 
 
(1) Prezenta anexă se aplică apelor uzate cu încărcătura contaminantă de 4000 EL sau mai 
mult, care provin în special din producerea, prelucrarea şi îmbutelierea alcoolului din materiale 
de distilare permise legal, precum şi din producerea, prelucrarea şi îmbutelierea băuturilor 
alcoolice. 
(2) Prezenta anexă nu se aplică apelor uzate din pregătirea vinului şi vinului din fructe, 
fabricarea berii, producerea alcoolului din melasă, şi nici apelor uzate din sistemele de răcire 
indirectă şi instalaţiile de pregătire a apelor tehnologice. 
 
B. Cerinţe faţă de apele uzate la punctul de deversare 
 
(1) Următoarele cerinţe se aplică apelor uzate la punctul de deversare în corpurile de apă: 
 

 Eşantion aleatoriu calificat sau eşantion 
compozit timp de 2 ore 

mg/l 

Consumul biochimic de oxigen timp de 5 zile 
(CBO5)  

25 

Consumul chimic de oxigen (CCO)  110 

Azot amoniacal (NH4-N)  10 

Azot total ca sumă a azotului amoniacal, 
nitrat şi nitrit (Nges) 

18 

Total fosfor  2 

 
(2) Cerinţele privind azotul amoniacal şi azotul total se aplică apelor uzate la temperatura de 
12°C şi mai sus în efluentul din reactorul biologic a staţiei de epurare a apelor uzate, cu 
condiţia că încărcătura primară a azotului total, pe care se bazează licenţa de deversare a 
apelor, să depăşească 100 kg pe zi. Licenţa de deversare a apelor ar putea accepta o 
concentrare mai mare a azotului total, până la 25 mg/l, cu condiţia ca reducerea încărcăturii 
totale de azot să fie de cel puţin 70%. Reducerea se referă la rata între încărcătura cu 
nitrogen în influent şi cea din efluent, pe parcursul unei perioade de timp reprezentative, care 
nu trebuie să depăşească 24 ore. Azotul legat total (ATl) trebuie să fie utilizat drept bază 
pentru calcularea încărcăturilor. 
(3) Cerinţele pentru fosforul total se aplică dacă încărcătura primară a fosforului total, pe care 
se bazează licenţa de deversare a apelor, să depăşească 20 kg pe zi. 
(4) În lacurile de purificare a apelor uzate, unde apele se păstrează 24 de ore sau mai mult, şi 
în care volumul zilnic al apelor uzate pe care se bazează licenţa de deversare a apelor nu 
depăşeşte 500 m³, unde o probă este în mod clar colorată din cauza algelor, CCO şi CBO5 vor 
fi determinate în baza unei probe care nu conţine alge. În astfel de cazuri, nivelurile specificate 
mai sus în alin. (1) vor fi reduse cu 15 mg/l în cazul CCO şi cu 5 mg/l în cazul CBO5. 
(5) În cazul lacurilor de acumulare, cerinţele se vor referi la eşantionul aleatoriu. Ele nu se vor 
considera a fi respectate dacă lacul de acumulare va fi uscat înainte de a atinge nivelurile 
stabilite. 

 
 
Anexa 9. Fabricarea de alimente destinate animalelor pe baza unor produse vegetale 

 
A. Domeniul de aplicare 
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(1) Prezenta anexă se aplică apelor uzate cu încărcătura contaminantă de 4000 EL sau mai 
mult, care provin în special din uscarea directă sau indirectă a produselor vegetale pentru 
fabricarea alimentelor destinate animalelor. 
(2) Prezenta anexă nu se aplică apelor uzate din uscarea produselor vegetale pentru 
fabricarea alimentelor destinate animalelor în calitate de produs secundar, şi nici din sistemele 
de răcire indirectă şi instalaţiile de pregătire a apelor tehnologice. 
 
B. Cerinţe faţă de apele uzate la punctul de deversare 
 
(1) Următoarele cerinţe se aplică apelor uzate la punctul de deversare în corpurile de apă: 
 

 Eşantion aleatoriu calificat sau eşantion compozit 
timp de 2 ore 

mg/l 

Consumul biochimic de oxigen timp de 5 
zile (CBO5)  

25 

Consumul chimic de oxigen (CCO)  110 

Total fosfor  2 

 
(2) Cerinţele pentru fosforul total se aplică dacă încărcătura primară a fosforului total, pe care 
se bazează licenţa de deversare a apelor, să depăşească 20 kg pe zi. 
(3) În lacurile de purificare a apelor uzate, unde apele se păstrează 24 de ore sau mai mult, şi 
în care volumul zilnic al apelor uzate pe care se bazează licenţa de deversare a apelor nu 
depăşeşte 500 m³, unde o probă este în mod clar colorată din cauza algelor, CCO şi CBO5 vor 
fi determinate în baza unei probe care nu conţine alge. În astfel de cazuri, nivelurile specificate 
mai sus în alin. (1) vor fi reduse cu 15 mg/l în cazul CCO şi cu 5 mg/l în cazul CBO5. 
(4) În cazul lacurilor de acumulare, cerinţele se vor referi la eşantionul aleatoriu. Ele nu se vor 
considera a fi respectate dacă lacul de acumulare va fi uscat înainte de a atinge nivelurile 
stabilite. 

 
Anexa 10 Fabricarea de gelatină şi lipici din piei şi oase 

 
A. Domeniul de aplicare 
 
(1) Prezenta anexă se aplică apelor uzate cu încărcătura contaminantă de 4000 EL sau mai 
mult, care provin în special din prelucrarea produselor secundare obţinute din sacrificarea 
animalelor şi a reziduurilor din fabricarea lipicilor din piei şi oase, gelatinei sau naturinei 
(membrane pentru cârnaţi). 
(2) Prezenta anexă nu se aplică apelor uzate din sistemele de răcire indirectă şi apelor uzate 
de la instalaţiile de pregătire a apelor tehnologice. 
 
B. Cerinţe faţă de apele uzate la punctul de deversare 
 
(1) Următoarele cerinţe se aplică apelor uzate la punctul de deversare în corpurile de apă: 
 

 Eşantion aleatoriu calificat sau eşantion 
compozit timp de 2 ore 

mg/l 

Consumul biochimic de oxigen timp de 5 zile 
(CBO5)  

25 

Consumul chimic de oxigen (CCO)  110 

Azot amoniacal (NH4-N)  10 

Azot total ca sumă a azotului amoniacal, 
nitrat şi nitrit (Nges) 

30 

Total fosfor  2 
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(2) Cerinţele privind azotul amoniacal şi azotul total se aplică apelor uzate la temperatura de 
12°C şi mai sus în efluentul din reactorul biologic a staţiei de epurare a apelor uzate, cu 
condiţia că încărcătura primară a azotului total, pe care se bazează licenţa de deversare a 
apelor, să depăşească 100 kg pe zi. Licenţa de deversare a apelor ar putea accepta o 
concentrare mai mare a azotului total, până la 50 mg/l, cu condiţia ca reducerea încărcăturii 
totale de azot să fie de cel puţin 85 %. Reducerea se referă la rata între încărcătura cu 
nitrogen în influent şi cea din efluent, pe parcursul unei perioade de timp reprezentative, care 
nu trebuie să depăşească 24 ore. Azotul legat total (ATl) trebuie să fie utilizat drept bază 
pentru calcularea încărcăturilor. 
(3) Cerinţele pentru fosforul total se aplică dacă încărcătura primară a fosforului total, pe care 
se bazează licenţa de deversare a apelor, să depăşească 20 kg pe zi. 

 
 
Anexa 11. Fabricarea malţului 

 
A. Domeniul de aplicare 
 
(1) Prezenta anexă se aplică apelor uzate cu încărcătura contaminantă de 4000 EL sau mai 
mult, care provin în special din fabricarea malţului din cereale. 
(2) Prezenta anexă nu se aplică apelor uzate de la o unitate de producere a malţului, integrată 
într-o fabrică de bere, în măsura în care aceasta acoperă doar cererea din partea fabricii de 
bere în cauză, şi nici apelor uzate din sistemele de răcire indirectă şi instalaţiile de pregătire a 
apelor tehnologice. 
 
B. Cerinţe faţă de apele uzate la punctul de deversare 
 
(1) Următoarele cerinţe se aplică apelor uzate la punctul de deversare în 
corpurile de apă: 
 

 Eşantion aleatoriu calificat sau eşantion compozit 
timp de 2 ore 

mg/l 

Consumul biochimic de oxigen timp de 5 
zile (CBO5) 

25 

Consumul chimic de oxigen (CCO)  110 
 
(2) În lacurile de purificare a apelor uzate, unde apele se păstrează 24 de ore sau mai mult, şi 
în care volumul zilnic al apelor uzate pe care se bazează licenţa de deversare a apelor nu 
depăşeşte 500 m³, unde o probă este în mod clar colorată din cauza algelor, CCO şi CBO5 vor 
fi determinate în baza unei probe care nu conţine alge. În astfel de cazuri, nivelurile specificate 
mai sus în alin. (1) vor fi reduse cu 15 mg/l în cazul CCO şi cu 5 mg/l în cazul CBO5. 
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6. PROIECTUL REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA CELE MAI BUNE TEHNICI 

DISPONIBILE – ART. 36(2) 

 
Art. 36 alin. (2): "Conţinutul celor mai bune tehnici disponibile se aprobă de organul central al 
administraţiei publice în domeniul mediului" 
ARGUMENTARE 
"Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului" se înţelege a fi Ministerul Mediului. 
Biroul de prevenire şi control integrat al poluării al UE din Sevilla produce documente de referinţă cu 
privire la cele mai bune tehnici disponibile, denumite BREF. BREF reprezintă principalele documente 
de referinţă, utilizate de autorităţile competente ale statelor membre pentru eliberarea permiselor 
integrate. În documentele BREF se analizează tehnologiile disponibile şi impactul lor asupra diferitor 
componente ale mediului, precum şi de consumul de energie, producţia de deşeuri, etc. Scopul este 
efectuarea unei evaluării a tuturor componentelor media pentru a minimiza poluarea generală. 
Până în prezent au fost elaborate 35 documente BREF. Conform obligaţiei asumate de Republica 
Moldova de a alinia legislaţia naţională la legislaţia UE în domeniul mediului, cerinţele cu privire la cele 
mai bune tehnici disponibile prevăzute în art. 36 sunt interpretate drept având acelaşi sens ca şi în 
UE: entităţile care oferă permisele trebuie să aplice o abordare integrată, chiar şi în cazurile ei emit 
doar condiţii pentru permisul de utilizare a apei; trebuie să utilizeze concluziile BREF în calitate de 
"referinţă". 
Două documente BREF sunt relevante pentru sectoarele reglementate, conform art. 36 alin. (1): 
pentru industriile produselor alimentare, băuturilor şi laptelui, precum şi cu privire la principiile generale 
de monitorizare. Adoptându-le, Ministerul Mediului îndeplineşte obligaţiile prevăzute în art. 36 alin. (2) 
pe cât de mult este posibil cu referinţele bibliografice disponibile ]n prezent. 
Aceste două documente BREF încă nu au fost traduce în limba română. 
 
PROIECT DE REGULAMENT 

APROBAT 
Prin Hotărârea Guvernului 

Nr. ___________ din ___________ 2012 
REGULAMENT CU PRIVIRE LA CELE MAI BUNE TEHNOLOGII DISPONIBILE 
Prezentul regulament este adoptat conform art. 36 alin. (2) al Legii apelor nr. 272/2011 
 
Articolul 1. Ministerul Mediului aprobă cele mai bune tehnologii disponibile  
- pentru industriile produselor alimentare, şi 
- cu privire la tehnicile generale de monitorizare 
după cum sunt publicate în documentul de referinţă (BREF) de Comisia Europeană conform art. 16 
alin. (2) al Directivei 1996/61/CE asupra prevenirii şi reducerii integrate a poluării mediului. 
 
Articolul 2. Prezentul regulament va intra în vigoare pe data de 26 octombrie 2011. 
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7. PROIECTUL REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA EPURAREA APEI UZATE ÎN 

ZONELE URBANE – ART. 39 

Art. 39 din Legea apelor 272/2012 prevede cerinţele de epurare a apelor uzate în localităţile urbane 

"Cerinţele pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate în localităţile urbane şi pentru 

exploatarea staţiilor de epurare se stabilesc printr-un regulament aprobat de Guvern, care trebuie să 

conţină prevederi referitor la: 

a) metoda şi gradul de epurare care trebuie asigurate în funcţie de numărul de locuitori/de mărimea 

localităţii deservite sau care urmează să fie deservită de un sistem de colectare şi de o staţie de 

epurare şi/sau de calitatea apelor receptoare în care se deversează apele uzate epurate; 

b) identificarea şi clasificarea unor astfel de ape receptoare, desemnate ca zone sensibile; 

c) obligativitatea deversării tuturor apelor industriale uzate într-un sistem de colectare în localităţile 

urbane, care trebuie să aibă loc pe baza unui acord, cu excepţia cazurilor argumentate din punct de 

vedere tehnic, economic şi ecologic; 

d) condiţiile privind gestionarea nămolurilor ce rezultă din procesul de epurare; 

e) obligativitatea monitorizării evacuărilor de deşeuri lichide şi a monitorizării efectelor acestora, în plus 

faţă de cerinţele de raportare;  

f) alte aspecte relevante. 
 
ARGUMENTARE   
 

Regulamentul nr. 1141 din 10/10/2008 deja acoperă majoritatea cerinţelor. Acesta deja transpune în 

mare măsură Directiva 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate. 

Prin urmare, proiectul de regulament de mai jos a fost elaborat în baza regulamentului menţionat mai 

sus. A fost finalizat şi ţine cont de trăsăturile specifice ale legislaţiei Republicii Moldova, cum ar fi 

"paşaportul tehnic", precum şi prevede cerinţele pentru deversările industriale în amonte faţă de staţiile 

de epurare. 
Conform proiectului actual al strategiei cu privire la alimentarea cu apă şi canalizare, prezentul proiect 

de lege se va aplica aglomerărilor cu mai mult de 3000 locuitori. În UE, o astfel de decizie de politici se 

va baza pe art. 3 alin. 2 al directivei menţionate mai sus: "În cazurile în care crearea unui sistem de 

colectare nu este justificat fiindcă nu va genera beneficii pentru mediului sau va implica costuri 

excesive, vor fi utilizate sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare, care asigură acelaşi 
nivel de protecţie a mediului." În astfel de cazuri, regulamentul adoptat conform art. 40 al Legii Apelor 

se va aplica (tratării apelor uzate în localităţile rurale). 

Astfel, pentru a şti ce regulament trebuie aplicat pentru un anumit caz, trebuie să răspundem la două 

întrebări consecutive. (1) Este acest sat sau grup de sate o aglomerare? (Divizarea teritorial 

administrativă nu este relevantă; un grup de câteva sate mici poate fi considerat aglomerare în sensul 

directivei dacă densitatea populaţiei sau activitatea economică în intravilan este suficient de înaltă 

pentru a justifica epurarea în comun apelor uzate.) Dacă răspunsul este nu, se va aplica art. 40: 

localitatea în cauză se va considera "rurală" şi vor putea fi create sisteme individuale de epurare a 

apelor uzate. Dacă răspunsul este da, va trebui să se răspundă la următoarea întrebare. (2) Este 

numărul populaţiei din aglomerare mai mare de 3000? Dacă răspunsul este da, se va aplica prezentul 

proiect de regulament. Dacă răspunsul este nu, se va aplica proiectul de regulament cu privire la 

localităţile rurale. 

 
PROIECT DE REGULAMENT 

APROBAT 
Prin Hotărârea Guvernului 

Nr. ___________ din ___________ 2012 
 
 

Regulament privind epurarea apelor uzate în localităţile urbane 



                                                
 

AT-PSPS Sectorul de apa  EuropeAid/130872/C/SER/MD   Pagina 40 din 79   Raport Tehnic Nr. 11 (final) – Component 1 

 
 

Prezentul regulament pune în aplicare art. 39 al Legii apelor nr. 272 din 23.12.2011 şi are scopul să 

stabilească cerinţe pentru epurarea apelor uzate în localităţile urbane, transpunând Directiva 

91/271/EEC privind epurarea apelor uzate. 
 
Capitolul I. Prevederi generale 

Art. 1 În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiţii: 
a) Aglomerare - o zonă în care populaţia și/sau activităţile economice sunt concentrate suficient, 

astfel încât să fie posibilă colectarea apelor uzate în localităţi urbane în vederea dirijării lor către 

o staţie de epurare sau un punct final de evacuare 

b) Sistem de colectare - un sistem de canalizare care adună și transportă apele uzate în localităţi 

urbane 

c) Echivalent-locuitor (EL) înseamnă încărcarea organică biodegradabilă cu o cerere biochimică 

de oxigen în cinci zile (CBO5) de 60 de grame de oxigen pe zi 

d) Ape industriale uzate - înseamnă toate apele uzate care provin din spaţiile utilizate în scopuri 

comerciale sau industriale, altele decât apele menajere uzate sau apele de scurgere 

e) Ape menajere uzate - înseamnă apele uzate care provin de la așezări și servicii rezidenţiale și 

care sunt generate, în special, de metabolismul uman și de activităţile menajere 

f) Ape uzate în localităţi urbane - înseamnă apele menajere uzate sau amestecul de ape 

menajere uzate cu ape industriale uzate și/sau ape de scurgere; 

 

Art.2 Aglomerările cu mai mult de 3000 locuitori trebuie să dispună de sisteme colective de colectare şi 
epurare a apelor uzate, în conformitate cu un document naţional de politici cu privire la apele uzate, 

aprobat de Guvern conform art. 18 al Legii apelor nr. 272/2011. 

Art. 3 Sistemele de colectare trebuie să fie proiectate corespunzător pentru a respecta cerinţele privind 

epurarea apelor uzate în localităţile urbane, stabilite în prezentul regulament. 

Conceperea, construirea şi întreţinerea sistemelor de colectare se întreprind pe baza celor mai 

avansate cunoştinţe tehnice, fără a atrage costuri excesive, în special în ceea ce priveşte: 

— volumul şi caracteristicile apelor uzate în localităţi urbane, 

— prevenirea scurgerilor, 

— limitarea poluării .apelor receptoare care rezultă din supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor. 

Art. 4 Proiectanţii staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţi urbane vor proiecta clădiri şi instalaţii 
în conformitate cu cerinţele regulatorii existente. Ei vor elabora documentaţia de proiect şi vor estima 

costurile de construcţie / reconstrucţie / modernizare a staţiei de epurare a apelor uzate în localităţi 
urbane, precum şi norme metodologice pentru operarea lor. 

Poluarea care rezultă din supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor trebuie limitată prin utilizarea 

procentelor de diluare, proiectarea capacităţii în raport cu debitul pe timp uscat, sau prin specificarea 

unui număr acceptabil de supraîncărcări pe an. 

Art.5 Deversările din staţiile de epurare a apelor uzate în localităţi urbane trebuie să corespundă 

cerinţelor prevăzute în anexa III la prezentul regulament. Deversările din staţiile de epurare a apelor 

uzate în localităţi urbane trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute în anexa 4 la prezentul 

regulament. 

Art.6. Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului va identifica şi va clasifica drept 

zone sensibile lacurile cu apa dulce şi corpurile care sunt constatate a fi eutrofe sau care ar putea 

deveni eutrofe în viitorul apropriat dacă nu se vor lua măsuri de protecţie. 

 

Capitolul II. Apele uzate deversate în sistemele de colectare şi staţiile de epurare a apelor uzate 

în localităţile urbane 
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Art. 7. Apele uzate industriale deversate în sistemele de colectare și în staţiile de epurare a apelor 

uzate în localităţi urbane vor respecta cerinţele stabilite în anexa 1. Alte cerinţe pot fi specificate în 

autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei pentru a satisface cerinţele specifice ale staţiilor 

de epurare. 

Apele uzate industriale care intră în sistemele de colectare și în staţiile de epurare a apelor uzate în 

localităţi urbane fac obiectul unei tratări prealabile necesare pentru: 

- a proteja sănătatea personalului care lucrează în sistemele de colectare și în staţiile de epurare; 

- a asigura că sistemele de colectare, staţiile de epurare a apelor uzate și echipamentele conexe nu 

sunt deteriorate; 

- a asigura că funcţionarea staţiei de epurare a apelor uzate și tratarea nămolurilor nu sunt 

împiedicate; 

- a asigura că evacuările de la staţiile de epurare nu deteriorează mediul sau nu împiedică apele 

receptoare să respecte cerinţele privind calitatea mediului; 

- a asigura evacuarea nămolurilor în condiţii de securitate și într-un mod acceptabil pentru mediu. 

 

Art. 9. Apele uzate de la instituţiile medicale şi veterinare, laboratoare şi institute de cercetare, fabricile 

de reutilizare a resturilor de animale (tratarea şi prelucrarea carcaselor de animale), precum şi de la 

orice companii şi instituţii, care prin activitatea lor specifică pot cauza contaminări cu agenţi patogeni 

(bacterii, viruşi, ouă de paraziţi) pot fi deversate în sistemele de colectare şi staţiile de epurare a apelor 

uzate, doar dacă au fost realizate măsuri de dezinfectare/sterilizare în conformitate cu legislaţia 

sanitară. 

Art.10 Apele uzate în localităţi urbane, care sunt deversate din structurile utilizate pentru orice activităţi 
comerciale sau industriale vor respecta cerinţele stabilite în anexa 2. Alte cerinţe pot fi specificate în 

autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei pentru a satisface cerinţele specifice ale staţiilor 

de epurare a apelor uzate în localităţi urbane. 

 

Capitolul III. Paşaportul tehnic pentru staţiile de epurare a apelor uzate în localităţile urbane 

Art.11. Paşaportul tehnic pentru o staţie de epurare a apelor uzate va include informaţii despre: 

a) data (re-)proiectării, (re-)echipării, numele şi adresa proiectantului, 

b) data expertizei ecologice a proiectului şi a cerinţelor operaţionale prevăzute de aceasta. 

 

Art.12 Paşaportul tehnic al staţiei de epurare a apelor uzate trebuie să fie însoţit de următoarele 

documente: 

a) descrierea tehnică, însoţită de desenele conexiunilor cu menţionarea debitelor şi compoziţiei apelor 

uzate. 

b) schema unităţilor de tratare prealabilă 

c) rezultatele analitice ale apelor uzate la intrarea şi ieşirea din staţia locală de tratare prealabilă, 

indicând valorile medii şi maxime ale agenţilor poluanţi, 
d) cantitatea nămolului produs, compoziţia fizico-chimică, umezeala şi metodele de prelucrare şi 
transportare utilizate în conformitate cu reglementările tehnice. 

 

Capitolul IV. Cerinţe pentru operarea şi monitorizarea staţiilor de epurare a apelor uzate în 

localităţile urbane 

Art. 13 Operatorul staţiei de epurare a apelor uzate în localităţile urbane asigură respectarea cerinţelor 

regulatorii privind operarea, repararea, mentenenţa, păstrarea şi dezafectarea. Acesta monitorizează 

operaţiunile şi înregistrează rezultatele operaţionale în Registrul pentru instalaţiile operaţionale. 

Art.14 Operatorul staţiei de epurare a apelor uzate păstrează şi întocmeşte la cerere: 

a) un set complet de descrieri şi desene tehnice, 

b) procese verbale ale şedinţelor de primire a lucrărilor, precum şi procesele verbale ale şedinţelor 

intermediare, 

c) Raportul comisiei de evaluare generală a staţiei de epurare şi analiza condiţiilor tehnice, 

d) Diagrame de lucru anuale, instrucţiuni tehnice şi de siguranţă. 
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Art. 15 Operatorul staţiei de epurare a apelor uzate în localităţi urbane asigură aplicarea unei metode 

de supraveghere care să corespundă cel puţin cerinţelor descrise mai jos. 

a) Pe o perioadă de 24 de ore se prelevează probe, proporţional cu debitul sau la intervale regulate, 

într-un punct bine determinat la ieșirea din și, dacă este necesar, la intrarea în instalaţia de tratare, 

pentru a se verifica dacă se respectă dispoziţiile prezentei directive în domeniul evacuărilor de ape 

uzate. 

Se vor aplica practici internaţionale de laborator corecte, pentru a reduce la minimum degradarea 

probelor între momentul colectării și cel al analizei. 

b) Numărul minim de probe care trebuie prelevate la intervale regulate într-un an se fixează în funcţie 

de mărimea staţiei de epurare: 

— EL cuprins între 2 000 și 9 999: 12 probe în cursul primului an 4 probe în anii următori, dacă se 

poate demonstra că apele respectă dispoziţiile prezentei directive în primul 

an; dacă una dintre cele 4 probe nu corespunde normelor, în anul următor se 

vor preleva 12 probe. 

— EL cuprins între 10 000 și 49 999: 12 probe. 

— EL de 50 000 sau mai mult: 24 probe. 

c) Se consideră că apele uzate tratate respectă valorile fixate pentru diferiţi parametri dacă, pentru 

fiecare parametru în parte, eșantioanele prelevate arată că se respectă valorile corespunzătoare, în 

funcţie de următoarele dispoziţii: 
- pentru parametrii care figurează în anexa 3, numărul maxim de probe care pot să nu corespundă 

valorilor de concentraţie și/sau procentelor de reducere indicate în anexa 3 este precizat în anexa 5; 

- pentru parametrii care figurează în anexa 3 și care sunt exprimaţi în valori de concentraţie, numărul 

maxim de probe prelevate în condiţii de exploatare normale nu trebuie să se abată cu mai mult de 

100% de valorile parametrilor. Pentru valorile de concentraţie care se raportează la totalul de materii 

solide în suspensie, abaterea poate merge până la 150%; 

- pentru parametrii care figurează în anexa 4, media anuală a probelor trebuie să respecte valorile 

corespunzătoare, pentru fiecare parametru. 

d) Pentru calitatea apei avută în vedere, nu se ţine seama de valorile extreme, dacă acestea se 

datorează unor circumstanţe excepţionale, cum ar fi precipitaţiile intense. 

Art.15 Nămolurile de epurare se reutilizează atunci când acest lucru se dovedește necesar. Căile de 

evacuare trebuie să reducă la maximum efectele negative asupra mediului. Operatorul înlătură nămolul 

în conformitate cu toate cerinţele regulatorii. 

Capitolul V. Dispoziţii finale 

Art.16 Prin prezenta se abrogă regulamentul nr. 1141/2008 privind condiţiile de evacuare a apelor 

uzate urbane în receptori naturali. 

Art.17 Prezentul regulament va intra în vigoare pe data de 22 octombrie 2013. 

 

Nr. Parametrul de calitate Unitate Valoarea admisibilă 

 

1 Temperatura 
0
C Cel puţin 8 şi cel mult 40 

2 Concentraţia ionilor de hidrogen pH 6,5-8,5 

3 Solide în suspensie mg/dm
3
 300,0 

4 Cererea biochimică de oxigen (CBO total) mg/dm
3
 300 sau conform proiectului 

staţiei de epurare a apelor 

uzate 

5 Cererea chimică de oxigen - metoda cu 

bicromat de potasiu (CCO-Cr)* 

mg/dm
3
 450 sau conform proiectului 

staţiei de epurare a apelor 
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uzate 

6 Petrol mg/dm
3
 40 

7 Amoniac (NH4) mg/dm
3
 30,0 

8 Total fosfor (P) mg/dm
3
 5,0 

9 Cianură (CN) mg/dm
3
 1,5 

10 Hidrogen sulfurat (H2S) ** mg/dm
3
 1,0 

11 Sulfite (SO3
2-

) mg/dm
3
 1,0 

12 Sulfate (SO4
2-

) mg/dm
3
 400 sau conţinutul apei potabile 

13 Fenoli antrenabili cu vapori de apă 

(C6H5OH) 

mg/dm
3
 1,5 

14 Petro şi produse petroliere mg/dm
3
 25 

15 Surfactanţi biodegradabili activi anionici 

sintetici 

mg/dm
3
 2,5 

16 Plumb (Pb
2+

) mg/dm
3
 0,1 

17 Cadmiu (Cd
2+

) mg/dm
3
 0,1 

18 Crom trivalent (Cr
3+

) mg/dm
3
 2,5 

19 Crom hexavalent (Cr
6+

) mg/dm
3
 0,1 

20 Cupru (Cu
2+

) mg/dm
3
 1,0 

21 Nichel (Ni
2+

) mg/dm
3
 0,5 

22 Zinc (Zn
2+

) ** mg/dm
3
 1,0 

23 Clor (Cl2) mg/dm
3
 1,0 

* Valoarea concentraţiilor de CCO-Cr trebuie să corespundă raportului CBO/CCO de 0,67 sau mai 

mare 
** Pentru localităţile urbane în care apa livrată conţine zinc sau hidrogen sulfurat în concentraţii mai 

mari de 1 mg/dm3, va fi acceptată aceiaşi sumă. 

 

Nr. Parametrul de calitate Încărcătura cu agenţi 
poluanţi pe cap de 

locuitor 

g/zi 

Valori admisibile pentru agenţi 
poluanţi  

(mg/dm
3
) 

1 Solide în suspensie 65,0 mai puţin de 215,0 

2 CBO total 74,0 mai puţin de 250,0 
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3 Ph 6,5-8,5 6,5-8,5 

4 Temperatura sub 30
0
C sub 30

0
C 

5 Amoniac, N 8,0 sub 26 

6 Fosfaţi (P
5
O

5
) 3,3 sub 11,0 sau egal cu conţinutul 

apei potabile 

7 Cloride (Cl
-
) 9,0 sub 30,0 sau egal cu conţinutul din 

apa potabilă 

8 Surfactanţi (anionic) 2,5 sub 8,3 

9 Petrol - sub 40 

 
Cerinţe faţă de deversările din staţiile de epurare a apelor uzate în localităţi urbane. Valorile 

concentraţiilor pentru procentajul reducerilor care se vor aplica. 

 

Parametrii Concentraţia Reducerea 

procentuală minimă (
1
) 

Metode de măsurare 

de referinţă 

Oxigenul biochimic 
(CCO5 la 20 °C) fără 

nitrificare 

25 mg/l O2 70-90 Probă omogenizată, 

nefiltrată, nedecantată. 

Determinarea 
oxigenului dizolvat 

înainte și după o 

incubare de 5 zile la 

20 °C ± 1 °C, în 

întuneric complet. 

Adaos de inhibator de 
nitrificare 

Consumul chimic de 
oxigen (CCO) 

125 mg/l O2 75 Probă omogenizată, 

nefiltrată, nedecantată. 

Bicromat de potasiu 

Totalul materiilor 

solide în suspensie 

35 mg/l 90 - — Filtrarea unei 

probe 

reprezentative pe o 

membrană de 0,45 

μm. Uscare la 105 

°C și cântărire 

- — Centrifugarea 

unei probe 

reprezentative 

(timp de cel puţin 

5 minute, cu 

accelerare medie 

de 2 800-3 200 g), 

uscare la 105 °C, 

cântărire 
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(
1
) educere în raport cu cantitatea de efluent. 

Analizele privind evacuările care provin din lacurile de acumulare trebuie efectuate pe probe filtrate; cu 

toate acestea, concentraţia totalului de materii solide în suspensie în probele de apă nefiltrată nu 

trebuie să depășească 150 mg/l. 

Valorile concentraţiilor pentru procentajul reducerilor care se vor aplica. 

Parametrii Concentraţia Reducerea procentuală 

minimă (
1
) 

Metode de măsurare 

de referinţă 

Total fosfor 2 mg/l (10 000-100.000 
EL) 

1 mg / l (mai mult de 
100 000 EL) 

80 Spectrofotometrie de 
absorbţie moleculară 

Total azot (
2
) 15 mg/l (10 000-100 

000 EL) 
1 mg / l (mai mult de 

100000 000 EL) 

70-80 Spectrofotometrie de 

absorbţie moleculară 

(
1
) Reducere în raport cu cantitatea de efluent. 

(
2
) Total azot reprezintă suma dintre totalul de azot Kjeldahl (azot organic și amoniacal), azotul din 

nitraţi și azotul din nitriţi. 
 

 

Număr de probe prelevate într-un an Număr maxim admis de probe neconforme 

4-7 1 

8-16 2 

17-28 3 

29-40 4 

41-53 5 

54-67 6 

68-81 7 

82-95 8 

96-110 9 

111-125 10 

126-140 11 

141-155 12 

156-171 13 

172-187 14 

188-203 15 

204-219 16 

220-235 17 

236-251 18 

252-268 19 

269-284 20 

285-300 21 

301-317 22 

318-334 23 

335-350 24 

351-365 25 
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8. PROIECTUL REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA EPURAREA APEI UZATE ÎN 

ZONELE RURALE – ART. 40 

Articolul 40 al Legii apelor nr. 272 din 2011 reglementează epurarea apelor uzate în localităţile rurale: 
”Cerinţele de colectare, depozitare, de epurare şi deversare a apelor uzate casnice în localităţile 
rurale, inclusiv cerinţele de exploatare a sistemelor de colectare locale, a staţiilor şi a proceselor de 
epurare alternative, a tehnologiilor şi a proceselor adecvate, se stabilesc într-un regulament aprobat 
de Guvern.”  
 
ARGUMENTARE 
 
Luând în considerare proiectul strategiei revăzute cu privire la alimentarea cu apă şi canalizare, aici se 
prevede că comunitățile rurale, cu mai puțin de 3000 de locuitori nu ar trebui, în viitorul apropiat, să-şi 
trateze apele uzate în mod colectiv. O argumentare pentru o astfel de opţiune strategică poate fi 
găsită al treilea paragraf al articolului 3 al Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale: "Atunci 
când instalarea unui sistem de colectare nu se justifică, fie pentru că nu ar prezenta interes pentru 
mediu, fie pentru că instalarea sa presupune un cost excesiv, se utilizează sisteme individuale sau 
alte sisteme corespunzătoare care să asigure un nivel identic de protecție a mediului." 
O comunitate rurală cu mai mult de 3000 de locuitori va fi calificată drept ”aglomerație”, căzând astfel 
sub incidenţa Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale. 
 
PROIECT DE REGULAMENT 

APROBAT 
Prin Hotărârea Guvernului 

Nr. ___________ din ___________ 2012 
 
REGULAMENT PRIVIND EPURAREA APELOR UZATE ÎN LOCALITĂŢILE RURALE 
 
Prezentul regulament este adoptat conform articolului 40 al Legii apelor nr. 272/2011. 
Art. 1 Prezentul Regulament se aplică la comunitățile rurale cu mai puțin de 3000 de locuitori, care nu 
dispun de o staţie de colectare şi epurare a apelor uzate. 
Art. 2 În sensul prezentului Regulament, 

- ”comunitățile rurale” însemnă sate, sătucuri și locuințe sau așezări izolate amplasate în mediul 

rural sau în vecinătatea localităţilor urbane și unde populația și/sau activitățile economice nu 

sunt suficient de concentrate pentru ca apele uzate să fie colectate și conduse spre o stație de 

tratare colectivă a apelor uzate sau spre un punct final de evacuare, 

- Un echivalent-locuitor (EL) înseamnă încărcarea organică biodegradabilă cu o cerere 

biochimică de oxigen în cinci zile (CBO5) de 60 de grame de oxigen pe zi, 

- deversările existente se referă la deversările care se aflau legal în funcțiune înainte de 22 

octombrie 2013 sau a căror construcție a început în mod legal până la acea dată. 

Art. 3 Apele uzate de la comunitățile din zonele rurale care nu sunt echipate cu un sistem de colectare 
și o stație de tratare colectivă a apelor uzate vor fi echipate cu următoarele instalații, în conformitate cu 
documentul naţional de politici privind apele uzate adoptat de către Guvern conform art. 18 al Legii 
apelor nr. 272 din 2011: unitățile individuale de epurare a apelor uzate cu o capacitate de până la 20 
EL sau stații individuale de epurare a apelor uzate cu o capacitate între 20 și 100 EL.  
Art. 4 Capacitatea de epurare, exprimată în EL, se calculează în baza tabelului din anexa I. 
Capacitatea de epurare nu poate fi mai mică decât 5 EL. 
Art. 5 Apa de ploaie nu intră în instalațiile de tratare, dar poate fi amestecată cu apele uzate epurate la 
momentul deversării. 
Bazinele de depozitare a nămolului sunt echipate cu un sistem de ventilare 
Bazinele, iazurile, lacurile, țevile și circuitele sunt etanșe. 
Elementele închise ale instalațiilor sunt echipate cu guri de canal și cu un capac demontabil și sunt 
accesibile pentru control, lucrări de menținere și deznămolire. 
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Locurile de amplasare al instalațiilor trebuie să fie accesibile pentru lucrările de menținere și deservire. 
Accesul este controlat cu strictețe. 
Art. 6 Aparatele electromecanice necesare pentru funcționarea adecvată a instalațiilor sunt instalate 
într-un loc uscat, ventilat și echipat cu alarmă de avertizare a oricărei deficiențe. 
Art. 7 Acolo unde sursa principală a apelor uzate este furnizarea de alimente, va fi instalat un 
degresator cu o capacitate minimă de 500 sau 800 litri, atât pentru unități individuale, cât și pentru 
stații individuale de tratare. 
Art. 8 Instalațiile sunt plasate afară, cu excepția potențialului degresator și a aparatelor electro-
mecanice, precum și a altor aparate special construite pentru instalații în interior. 
Art. 9 Stațiile individuale de tratare a apelor uzate permit preluarea cu uşurinţă a probelor cu ajutorul 
sticlelor de un litru la punctele de evacuare, spre amontele punctului de deversare. 
Art. 10 Deversările vor fi făcute prin scurgeri din ultima parte a instalației, în conformitate cu cerințele 
anexei II. Operatorul va elabora o notă privind calcularea. 
Pentru prevenirea înfundării în locurile unde apele uzate tratate se infiltrează în sol este instalat un 
filtru. 
Dacă infiltrarea nu este posibilă, apele uzate tratate vor fi deversate în apa de suprafață. 
Infiltrarea în zonele de protecție sanitară, stabilite potrivit art. 34 alin. (3) al Legii apelor, este interzisă. 
Deversarea în apele pentru scăldat este interzisă, cu excepția cazurilor în care apele uzate deversate 
sunt dezinfectate în mod adecvat. 
Art. 11 Stațiile individuale de epurare a apelor uzate trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
 

Parametrul Concentrația Metoda de măsurare de 
referință 

Consumul biochimic de oxigen 
(CBO5 la 20 °C) fără nitrificare 

30 mg/l O2 (1) 
sau 

50 mg/l O2 (2) 

Probă omogenizată, nefiltrată, 
nedecantată 

Consumul chimic de oxigen 
(CCO) 

125 mg/l O2 (1) 
sau 

160 mg/l O2 (2) 

Probă omogenizată, nefiltrată, 
nedecantată 

Totalul materiilor solide în 
suspensie 

40 mg/l (1) 
sau 

60 mg/l (2) 

 

Analizele privind evacuările care provin din lacurile de acumulare trebuie efectuate pe probe filtrate; 
cu toate acestea, concentrația totalului de materii solide în suspensie în probele de apă nefiltrată nu 

trebuie să depășească 150 mg/l. 

(1) În general mai mult de 24 de ore.  
(2) Pentru o probă aleatorie. 
Art. 12 Operatorul menține în mod adecvat instalațiile. 
Intervalul dintre două deznămoliri nu poate depăși unul sau, respectiv, patru ani pentru unitățile 
individuale de tratare și stațiile individuale de tratare. 
Art. 13 Prezentul regulament va fi pus în aplicare de organul central al administraţiei publice în 
domeniul mediului. 
Art. 14. Prezentul regulament va intra în vigoare pe data de 22 octombrie 2013. 
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ANEXA I - CONCEPTUL DE ECHIVALENT - LOCUITOR   
Capacitatea de tratare a unei instalații este determinată de numărul echivalent al locuitorilor (EL) din 
locuința sau grupul de locuinţe conectate. Este cel puțin de 5 EL. 
Pentru locuințele unei singure familii care generează doar ape uzate domestice, încărcătura poluantă 
zilnică este egală cu numărul locuitorilor. În cazurile în care mai multe locuințe sunt conectate la 
aceiași instalație, încărcătura poluantă este considerată a fi cel puţin 4 EL pentru o locuință. 
Pentru alte locuințe, încărcătura poluantă este estimată după cum urmează: 

Locuințe sau clădiri EL  

Întreprinderi, ateliere 1 lucrător = ½ EL 

Birou  1 lucrător = 1/3 EL 

Școli fără băi, dușuri sau bucătării (școli de zi)* 1 elev = 1/10 EL 

Școli cu băi, fără bucătării (școli de zi)* 1 elev = 1/5 EL 

Școli cu băi și bucătării (școli de zi)* 1 elev = 1/3 EL 

Școli cu băi și bucătării (școli internat)* 1 elev = 1 EL 

Hotel, pensiune* 1 pat = 1 EL 

Spații de campament*, loturi pentru șederi peste 
noapte 

1 lot pentru ședere peste noapte = 1.5 EL 

Campament*, loturi rezidențiale 1 lot rezidențial = 2 EL 

Barăci 1 persoană (potențială) = 1 EL 

Restaurant* 1 masă servită = ¼ EL 
Total EL: media zilnică a meselor servite x ¼ 

Teatru, cinema, săli de dans, taverne 1 loc = 1/30 EL 

Complexe sportive * 1 loc = 1/20 EL 

Locuri de îngrijire, centre de zi, închisori* 1 pat = 1,5 EL 

*la numărul calculat de EL se mai adăugă: numărul angajaților x ½ EL; vor fi luate în considerare 
perioadele de vârf 
ANEXA II DIMENSIUNEA APARATELOR DE INFILTRARE 
Aparatele de infiltrare vor fi proiectate în baza unui calcul ce va include diferiți parametri ce țin de 
caracteristicile solului existent. 
Dacă apa de ploaie este amestecată cu apele uzate tratate, se va lua în considerare fluxul adiționat 
generat de apa de ploaie.  
a) Tipul de sol și viteza infiltrării: 
Sol nisipos: viteza infiltrării între 4,10

-3
 m/s și 2,10

-5
 m/s. 

Sol nisipos argilos: viteza infiltrării între 2,10
-5

 m/s și 6,10
-6

 m/s. 
Sol argilos: viteza infiltrării între 6,10

-6
 m/s și 10

-6
 m/s. 

Infiltrarea va fi luată în considerare pentru vitezele între 4,10
-3

 m/s și 10
-6

 m/s. 
(b) Adâncimea stratului de apă: 
Dacă adâncimea oglinzii apei este sub 1 metru, devărsarea prin infiltrare poate fi realizată doar printr-
un sistem montat deasupra nivelului solului. 
c) Canale de infiltrare sau canale dispersante de scurgere: 
Secțiunea minimă: 0,6 m x 0,6 m 
Canalele de scurgere și infiltrare sunt amplasate, în orice punct, la o distanţă de cel puţin 2 m 
depărtare. 

Solul Adâncimea pânzei 
freatice în m 

(N) 

Totalul minim al 
canalelor de scurgere 

în m, pentru o 
capacitate de 5 EL 

lungime suplimentară 
în m pentru fiecare EL 

adițional 

Sol nisipos 1 < N <1,5 
N > 1,5 

35 
25 

8 

Argilă nisipoasă 1 < N <1,5 
N > 1,5 

50 
42 

13 

Argilă 1 < N <1,5 
N > 1,5 

85 
70 

17 

 
d) Cadrul de infiltrare - înălțimea minimă de 0,70 m 
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Solul Suprafața minimă de filtrare, în 
m², pentru 5 EL 

Suprafața suplimentară pentru 
filtrare pentru fiecare EL 

adițional 

Sol nisipos 35 6,5 

Argilă nisipoasă 55 11 

Argilă 75 6,6 

 
e) Filtru de nisip - grosimea  minimă de 0,75 m 

Solul Suprafața minimă de filtrare, în 
m², pentru 5 EL 

Suprafața suplimentară pentru 
filtrare pentru fiecare EL 

adițional 

Sol nisipos 
Argilă nisipoasă 
Argilă 

 
40 

 
8,5 

 
ANEXA III DEVERSĂRILE EXISTENTE DE LA STAȚIILE INDIVIDUALE DE EPURARE A APELOR 
UZATE - VALORILE LIMITELOR DE EMISII 
 

Parametrul Concentrare Metoda de măsurare de 
referință 

Consumul biochimic de oxigen 
(CBO5 la 20 °C) fără nitrificare 

50 mg/l O2 Probă omogenizată, nefiltrată, 
nedecantată. 

Consumul chimic de oxigen 
(CCO) 

160 mg/l O2 Probă omogenizată, nefiltrată, 
nedecantată. 

Totalul materiilor solide în 
suspensie 

60 mg/l  

Analizele privind evacuările care provin din lacurile de acumulare trebuie efectuate pe probe filtrate; 
cu toate acestea, concentrația totalului de materii solide în suspensie în probele de apă nefiltrată nu 

trebuie să depășească 150 mg/l. 
Valorile se referă la probe aleatorii. 
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9. PROIECTUL REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA DEVERSĂRILE DE DRENAJ 

DE PE TEREN – ART. 44 (2) 

Art. 44 alin (2) al Legii apelor prevede: "Art. 44 alin. (2): "În cazul în care evacuarea apei de drenaj de 
pe teren ar putea provoca poluarea gravă a apelor sau în vederea respectării cerinţelor de calitate a 
mediului pentru ape menţionate la art. 37 ori a obiectivelor de mediu pentru ape menţionate la art. 38, 
printr-un regulament aprobat de Guvern: 
a) se stabilesc cerinţe tehnice pentru epurarea apei de drenaj, inclusiv pentru crearea şi utilizarea de 
iazuri speciale, de zone umede construite şi de filtre; şi/sau 
b) se impune ca astfel de evacuări să aibă loc numai în temeiul condiţiilor de deversare.". 
 
ARGUMENTARE 
 
Sursele de poluare agricolă sunt difuze şi determinate de bunele practici agricole. Dacă terenul agricol 
este drenat, sursele difuze devin surse punctiforme, care pot fi teoretic epurate. Însă nu se cunosc 
astfel de cazuri. 
Zonele umede construite încă mai reprezintă o tehnică experimentală de epurare a apelor uzate. Prin 
urmare, încă nu există standarde pentru proiectare. Această tehnică are mai multe lacune: 
funcţionează doar pe timp de vară; eficienţa ei depinde de condiţiile climaterice şi alţi factori extrem de 
variabili. Din cauza acestei variabilităţi nu pot fi stabilite valori limită de emisie. 
În proiectul de mai jos sunt incluse câteva principii de bază şi cerinţe tehnice. Deciziile cu privire la 
proiectare vor fi luate în mod individual pentru fiecare caz în parte. 
 
PROIECT DE REGULAMENT 

APROBAT 
Prin Hotărârea Guvernului 

Nr. ___________ din ___________ 2012 
Regulamentul cu privire la poluarea cauzată prin drenarea terenurilor 
Prezentul regulament este adoptat conform art. 44 alin. (2) al Legii apelor nr. 272/2011 
Art. 1 Prezentul regulament se aplică în cazurile, identificate de organul central al administraţiei 
publice în domeniul mediului, în care în pofida respectării codului de bune practici agricole, epurarea 
apelor de drenaj de pe teren ar putea preveni poluarea severă a apelor sau contribui la respectarea 
cerinţelor privind calitatea mediului sau la realizarea obiectivelor de calitate. 
Art. 2 În cazurile menţionate în art. 2, organul central al administraţiei publice în domeniul mediului va 
solicita ca gospodăriile agricole să instaleze un sistem de epurare care va trata în mod satisfăcător 
încărcătura de poluare şi posibil să emită o autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei. 
Art. 3 Instalaţia va include, după caz, pretratarea mecanică, filtrarea, tratarea şi lustruirea albiei cu stuf 
sau alte plante, şi o gură de evacuare prin infiltrare în sol, sau deversare în apele de suprafaţă, dacă 
infiltrarea nu este posibilă. 
Art. 4 Pentru a preveni eluţiunile, toate elementele instalaţiei sunt etanşe, cu excepţia dispozitivului de 
infiltrare. 
Art. 5 Instalaţia permite preluarea cu uşurinţă a probelor la punctele de intrare şi ieşire. 
Art. 6 Instalaţia este protejată de deteriorări produse de animale sau persoane. 
Art. 7 Fermele agricole prezintă un program de întreţinere, inclusiv selectarea, semănatul şi recoltarea 
plantelor.  
Art. 8 Fermele agricole înregistrează toate operaţiunile de întreţinere şi, la cerere, prezintă 
înregistrările respective organului central al administraţiei publice în domeniul mediului. 
Art. 9 Prezentul regulament va intra în vigoare pe data de 26 octombrie 2013. 
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ANEXA 1: LEGEA APELOR 

 

 
Republica Moldova 

PARLAMENTUL 

LEGE Nr. 272  
din  23.12.2011 

Legea apelor 

Publicat : 26.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 81     art Nr : 264    
  
Data intrarii in vigoare : 26.10.2013  

 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
Prezenta lege, parţial armonizată cu directivele Consiliului: nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind 
tratarea apelor urbane reziduale şi nr. 91/676 CEE din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor 
împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu directivele Parlamentului European şi ale 
Consiliului: nr. 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 privind stabilirea unui cadru de politică comunitară 
în domeniul resurselor de apă; nr. 2006/7/CE din 15 februarie 2006 privind gestionarea calităţii apei 
pentru scăldat; nr. 2007/60/CE din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de 
inundaţii; nr. 2008/105/CE din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în 
domeniul apei, creează cadrul legal necesar gestionării, protecţiei şi folosinţei apelor. 
 
Capitolul I 
DISPOZIŢII GENERALE 
     
Articolul 1. Scopul legii 
    Scopul prezentei legi îl constituie: 
    a) crearea unui cadru legal pentru gestionarea, protecţia şi folosinţa eficientă a apelor de suprafaţă 
şi a apelor subterane în baza evaluării, planificării şi luării deciziilor în mod participativ; 
    b) stabilirea drepturilor de folosinţă a apei şi promovarea investiţiilor în domeniul apelor; 
    c) stabilirea mecanismelor de protecţie a stării apelor, prevenirea oricărei degradări ulterioare a 
apelor, protecţia şi restabilirea mediului acvatic, convergenţa treptată şi sistematică a protecţiei şi a 
gestionării lor cu cerinţele europene; 
    d) prevenirea deteriorărilor ulterioare, conservarea şi îmbunătăţirea stării ecosistemelor acvatice 
şi, în ceea ce priveşte necesităţile lor de apă, a ecosistemelor terestre şi a zonelor umede care depind 
în mod direct de ecosistemele acvatice; 
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    e) asigurarea unei aprovizionări suficiente cu apă de suprafaţă şi cu apă subterană de calitate bună, 
faptul acesta fiind necesar pentru o utilizare durabilă, echilibrată şi echitabilă a apei; 
    f) stabilirea unei baze legale de cooperare internaţională în domeniul gestionării şi protecţiei în 
comun a resurselor de apă. 
     
Articolul  2. Noţiuni principale 
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică: 
    acvifer – strat sau straturi subterane de rocă sau alte tipuri de straturi geologice cu o porozitate şi 
o permeabilitate suficiente pentru a permite fie o curgere semnificativă a apelor subterane, fie 
captarea unor cantităţi importante de ape subterane; 
    ape de suprafaţă – ape stătătoare şi ape curgătoare de la suprafaţa solului; 
    ape subterane – ape care se află sub suprafaţa solului în zona de saturaţie şi în contact direct cu 
solul sau cu subsolul;  
    ape uzate – ape ce provin din activităţi casnice, sociale şi economice, conţinînd poluanţi sau 
reziduuri care îi alterează caracteristicile fizice, chimice şi bacteriologice iniţiale; 
    autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei – document eliberat de instituţia subordonată 
organului central al administraţiei publice în domeniul mediului, al cărei titular are dreptul la 
folosinţa specială a apei în anumite condiţii, conform dispoziţiilor prezentei legi; 
    bazin hidrografic – porţiune de teren de pe care toate scurgerile de suprafaţă curg printr-o 
succesiune de rîuri, fluvii şi lacuri spre mare într-o singură gură de vărsare, estuar sau deltă, 
delimitată prin cumpăna apelor; 
    Cadastru de stat al apelor – sistem informaţional de stat ce conţine evidenţa datelor referitoare la 
reţeaua hidrografică, la resursele de apă, la prelevările şi la restituţiile de apă, la patrimoniul 
hidrotehnic; 
    cerinţă de calitate a mediului pentru ape – concentraţie a unui poluant sau a unui grup de poluanţi 
în apă, în sedimente sau în biotă care nu trebuie depăşită pentru asigurarea protecţiei sănătăţii 
umane şi a mediului; 
    comitet al districtului bazinului hidrografic – organ coordonator şi consultativ al districtului 
bazinului hidrografic; 
    corp de apă artificial – corp de apă de suprafaţă creat prin activitate umană; 
    corp de apă de suprafaţă – parte distinctă şi semnificativă a unei ape de suprafaţă, cum ar fi: lac, 
lac de acumulare, iaz, curs de apă – rîu sau canal, segment al unui curs de apă – rîu sau canal, ape 
tranzitorii; 
    corp de apă subterană – volum distinct de apă subterană în limitele unui acvifer sau ale mai multor 
acvifere; 
    debit salubru – debit minim într-o secţiune pe un curs de apă necesar pentru asigurarea condiţiilor 
de viaţă a ecosistemelor acvatice existente; 
    district al bazinului hidrografic – suprafaţă de teren din Republica Moldova, constituită din unul sau 
din mai multe bazine hidrografice învecinate, precum şi din apele subterane asociate, identificat ca 
principală unitate de gestionare a bazinelor hidrografice; 
    iaz (heleşteu) – corp de apă artificial format prin stăvilirea apei cu baraj sau prin abaterea unui curs 
de apă, destinat pisciculturii, irigaţiei etc., cu volum de apă la nivelul normal de retenţie de pînă la un 
milion m3; 
    inundaţii – acoperire temporară cu apă, provenită din revărsarea exagerată a apelor mari de viitură 
sau din precipitaţii abundente, a unei porţiuni de teren care, în mod obişnuit, nu este acoperit de 
apă; 
    lac – corp de apă stătătoare de suprafaţă care nu are legătură cu oceanul planetar; 
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    lac de acumulare  – corp de apă artificial care constituie o rezervă de apă, cu o posibilă utilizare în 
diferite scopuri, cu un volum de apă, la nivel normal de retenţie, de peste un milion m3; 
    poluare a apei – introducere directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, a unor substanţe 
sau a căldurii în aer, în apă ori sol care poate prezenta riscuri pentru sănătatea umană sau pentru 
calitatea ecosistemelor acvatice ori a ecosistemelor terestre, ce depind în mod direct de 
ecosistemele acvatice, care duce la deteriorarea bunurilor materiale sau care dăunează ori afectează 
negativ serviciile şi alte folosinţe legale ale mediului; 
    poluant – orice substanţă care ar putea constitui un factor de poluare; 
    resurse de apă – ape de suprafaţă, ape subterane şi precipitaţii atmosferice căzute pe teritoriul 
Republicii Moldova; 
    risc de inundaţii – combinaţie între probabilitatea producerii unor inundaţii şi efectele potenţial 
adverse pentru sănătatea umană, pentru mediu, pentru patrimoniul cultural şi pentru activitatea 
economică, asociate inundaţiilor; 
    secetă – deficienţă temporară a apelor de suprafaţă şi a celor subterane ca urmare a modificărilor 
climatice; 
    subbazin – suprafaţă de teren în cadrul unui district hidrografic din care toate scurgerile de apă se 
varsă, printr-o reţea de rîuri, fluvii şi lacuri, către un anumit punct al unui curs de apă în cadrul 
acestui district hidrografic; 
    substanţe periculoase – substanţe sau grupuri de substanţe toxice, persistente şi bioacumulabile, 
precum şi alte substanţe sau grupuri de substanţe care prezintă pericol; 
    teren al fondului apelor – teren aflat sub ape, albiile cursurilor de apă, cuvetele lacurilor, iazurilor, 
rezervoarelor de apă, mlaştini, terenuri pe care sînt amplasate construcţii hidrotehnice şi alte 
structuri ale serviciului  apelor, terenuri repartizate  pentru fîşiile  de deviere (de pe maluri) a rîurilor, 
a bazinelor de apă, a canalelor magistrale şi a colectoarelor, precum şi terenuri folosite pentru  
construcţia şi exploatarea instalaţiilor ce asigură satisfacerea necesităţilor de apă potabilă, de apă 
tehnică, de apă curativă, altor necesităţi de interes public; 
    valori-limită de emisie – masă exprimată în funcţie de anumiţi parametri specifici, concentraţie 
şi/sau nivel al unei emisii care nu pot fi depăşite pe durata unei anumite perioade sau a mai multor 
perioade anumite; 
    zone umede – întinderi de bălţi, de mlaştini, de turbării, de ape naturale sau de ape artificiale, 
permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastră ori sărată, a 
căror adîncime nu depăşeşte 6 m; 
    zone vulnerabile – suprafeţe de teren din care se alimentează apele de suprafaţă şi/sau apele 
subterane şi care provoacă poluarea lor cu nitraţi proveniţi din surse agricole. 
     
Articolul 3. Obiectul de reglementare a legii  
    (1) Prezenta lege reglementează: 
    a) gestionarea şi protecţia apelor de suprafaţă şi a celor subterane, inclusiv măsurile de prevenire 
şi de combatere a inundaţiilor, a eroziunii şi măsurile de contracarare a secetei şi a deşertificării; 
    b) activităţile care au impact asupra apelor de suprafaţă şi a celor subterane, inclusiv captarea şi 
folosinţa apei, deversarea apelor uzate şi a poluanţilor, alte activităţi care ar putea dăuna calităţii 
apelor. 
    (2) Următoarele activităţi sînt reglementate şi prin legi speciale: 
    a) folosinţa apelor minerale naturale şi minerale medicinale, inclusiv termale; 
    b) siguranţa digurilor şi altor structuri hidrotehnice; 
    c) constituirea asociaţiilor de utilizatori de apă pentru irigare, precum şi transferul şi utilizarea 
infrastructurii pentru irigare de către asemenea asociaţii; 
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    d) pescuitul şi acvacultura, cu excepţia deversărilor de poluanţi provenite de la instalaţiile de 
acvacultură şi introducerii substanţelor periculoase în apă reglementate de prezenta lege; 
    e) asigurarea aprovizionării cu apă, a deversării apelor uzate şi a serviciilor de tratare a apei pentru 
populaţie, comerţ şi industrie. 
    
 Articolul 4. Regimul proprietăţii în domeniul apei  
    (1) Apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, un element indispensabil 
pentru viaţă şi societate, un factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic, o materie primă 
pentru activităţi productive, o sursă de energie şi o cale de transport. 
    (2) Apa nu este un produs comercial oarecare, ci un patrimoniu natural, care trebuie protejat, 
tratat şi apărat ca atare. 
    (3) Apa face parte din domeniul public al statului. 
    (4) Orice persoană fizică sau persoană juridică are dreptul la folosinţa apei în condiţiile prezentei 
legi. 
    (5) Terenul de sub apa iazului poate face parte atît din domeniul  public, cît şi din domeniul privat. 
Orice persoană fizică sau persoană juridică poate să construiască un iaz pe terenul care îi aparţine cu 
drept de proprietate, în condiţiile legii. 
    (6) Terenul fondului de apă este un bun indivizibil. 
     
Articolul 5. Gestionarea resurselor de apă  
    (1) Gestionarea eficientă a resurselor de apă ale Republicii Moldova se efectuează în baza bazinului 
hidrografic Nistru situat pe teritoriul Republicii Moldova şi a bazinului hidrografic Dunărea–Prut şi 
Marea Neagră situat pe teritoriul Republicii Moldova, numite districte ale bazinelor hidrografice. 
    (2) Districtul bazinului hidrografic este principala unitate de gestionare a bazinelor hidrografice şi a 
apelor subterane asociate lor.  
    (3) Districte ale bazinelor hidrografice în Republica Moldova sînt: 
    a) districtul bazinului hidrografic Nistru; 
    b) districtul bazinului hidrografic Dunărea–Prut şi Marea Neagră. 
    (4) În cadrul districtelor bazinelor hidrografice pot fi formate subbazine. 
    (5) Hotarele districtelor bazinelor hidrografice, hotarele subbazinelor şi hărţile speciale în care sînt 
determinate se aprobă de Guvern. 
     
Articolul 6. Principiile de gestionare a resurselor 
                        de apă 
    Gestionarea resurselor de apă se bazează în fond pe: 
    a) principiul participării utilizatorilor de apă, autorităţilor publice centrale şi locale, a societăţii civile 
şi altor părţi interesate la procesele de planificare şi de luare a deciziilor privind folosinţa şi protecţia 
resurselor de apă; 
    b) principiul „poluatorul plăteşte”, potrivit căruia costurile prevenirii poluării sau depoluării 
resurselor de apă sînt suportate de către poluator; 
    c) principiul precauţiei, care presupune că, în cazul în care există riscuri de prejudiciere gravă sau 
ireversibilă a resurselor de apă, lipsa certitudinii ştiinţifice totale nu poate fi folosită ca justificare a 
evitării luării de măsuri; 
    d) principiul folosinţei durabile a apei în sensul că necesităţile generaţiilor prezente şi viitoare 
trebuie să fie luate în considerare la folosinţa şi la protecţia apelor; 
    e) principiul valorii economice a apei în sensul că valoarea economică a resurselor de apă şi a 
gestionării lor trebuie să fie recunoscută prin introducerea unor mecanisme de recuperare a 
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costurilor de gestionare a resurselor de apă.  
 
Capitolul II 
REGLEMENTAREA  ŞI GESTIONAREA  DE CĂTRE 
STAT A FOLOSINŢEI ŞI A PROTECŢIEI APELOR 
     
Articolul 7. Guvernul 
    (1) În domeniul folosinţei şi al protecţiei apelor, Guvernul: 
    a) coordonează activitatea tuturor autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul apelor; 
    b) aprobă cadrul normativ pentru punerea în aplicare a prezentei legi; 
    c) întreprinde alte acţiuni prevăzute de legislaţie. 
    (2) Guvernul coordonează activităţile care trebuie întreprinse conform prezentei legi şi poate 
delega anumite împuterniciri, stabilite în prezenta lege, autorităţilor administraţiei publice centrale, 
altor autorităţi cu atribuţii în domeniul apelor. 
     
Articolul 8. Organul central al administraţiei publice 
                         în domeniul mediului 
    Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului este responsabil de implementarea 
politicii de stat în domeniul gestionării resurselor de apă şi: 
    a) elaborează politicile, actele normative, planurile ce trebuie aprobate de Guvern, precum şi 
modificările necesare pentru aducerea legislaţiei în conformitate cu cerinţele europene; 
    b) efectuează monitorizarea stării şi a folosinţei resurselor de apă, ţine Cadastrul de stat al apelor; 
    c) stabileşte instituţia subordonată în ale cărei atribuţii intră eliberarea autorizaţiilor de mediu 
pentru folosinţa specială a apei şi ţinerea Registrului autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială 
a apei (denumită în continuare instituţie competentă); 
    d) asigură, în comun cu Ministerul Sănătăţii, respectarea legislaţiei privind calitatea şi protecţia 
apelor; 
    e) încurajează şi promovează participarea societăţii civile şi a tuturor părţilor interesate la 
dezbaterea unor anumite proiecte în domeniul apelor de interes naţional; 
    f) asigură cooperarea internaţională şi coordonarea desfăşurării activităţilor ce rezultă din tratate 
internaţionale; 
    g) coordonează donaţiile externe şi gestionează investiţiile în domeniul apelor; 
    h) întreprinde alte măsuri prevăzute de lege. 
     
Articolul 9.  Autoritatea administrativă de gestionare 
                         a apelor  
    (1) Autoritatea administrativă de gestionare a apelor întreprinde măsuri de implementare a 
legislaţiei în domeniul protecţiei şi gestionării apelor şi:  
    a) participă la elaborarea şi la implementarea de politici, de programe, de planuri şi de măsuri în 
gestionarea apelor; 
    b) gestionează construcţiile hidrotehnice care se află în domeniul public; 
    c) întreţine corpurile de apă de suprafaţă, zonele şi fîşiile de protecţie a apelor, conform art. 50 
alin. (3); 
    d) exercită alte atribuţii stabilite de legislaţie, precum şi cele delegate de organul central al 
administraţiei publice în domeniul mediului. 
    (2) Modul de organizare şi de funcţionare a autorităţii administrative de gestionare a apelor se 
stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern. 
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Articolul 10. Comitetul districtului bazinului 
                          idrografic 
    (1) Pentru fiecare district al bazinului hidrografic, Guvernul formează cîte un comitet, în a cărui 
componenţă intră reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai 
comitetelor subbazinale, ai asociaţiilor utilizatorilor de apă, ai societăţii civile şi societăţii ştiinţifice. 
    (2) Principalele sarcini ale comitetului districtului bazinului hidrografic sînt: 
    a) consultă la elaborarea, la modificarea şi la aprobarea planului de gestionare a districtului 
bazinului hidrografic; 
    b) participă la procesul de identificare, delimitare şi de clasificare a corpurilor de apă cărora li se 
aplică cerinţele de calitate a mediului pentru ape sau care au nevoie de protecţie, sau  care ar putea 
fi afectate de poluare din diferite surse, inclusiv agricole, consultă la identificarea zonelor vulnerabile; 
    c) elaborează măsuri care trebuie incluse în planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic 
şi de realizare a obiectivelor de gestionare; 
    d) participă la cooperarea transfrontalieră pe bazine comune. 
    (3) Modul de constituire şi de funcţionare a comitetului districtului bazinului hidrografic, structura 
şi atribuţiile lui sînt prevăzute într-un regulament aprobat de Guvern. 
     
Articolul 11. Autorităţile administraţiei publice locale 
    Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii: 
    a) întreţin şi gestionează corpurile de apă de suprafaţă, zonele şi fîşiile de protecţie a apelor aflate 
în gestiune, conform art. 50 alin. (4); 
    b) îşi deleagă reprezentanţii în comitetul districtului bazinului hidrografic; 
    c) informează societatea civilă şi părţile interesate despre anumite aspecte din domeniul apelor, 
inclusiv despre restricţiile şi interdicţiile folosinţei apelor; 
    d) creează, în colaborare cu asociaţii obşteşti, comitete subbazinale ale rîurilor mici; 
    e) realizează alte sarcini prevăzute de lege. 
    
 Articolul 12. Colaborarea şi accesul publicului la 
                         informaţia din domeniul apelor 
    (1) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului sprijină, direct sau prin 
intermediul instituţiilor subordonate cu atribuţii de gestionare a apelor, participarea instituţiilor 
publice şi a celor private, a organizaţiilor neguvernamentale, a mass-mediei, a asociaţiilor 
utilizatorilor de apă, a cetăţenilor, a altor părţi interesate la realizarea măsurilor privind  folosinţa 
raţională şi protecţia apelor, prin încurajarea: 
    a) colaborării active la examinarea diferitelor probleme supuse dezbaterii publice; 
    b) iniţierii campaniilor de educare a populaţiei în spiritul formării unei atitudini grijulii faţă de apă; 
    c) organizării controlului public asupra  realizării  măsurilor de protecţie a apelor; 
    d) comunicării cazurilor de încălcare a legislaţiei în domeniu, precum şi a cazurilor ale căror efecte 
sînt susceptibile de poluarea, de irosirea sau de secarea apelor; 
    e) prezentării propunerilor de optimizare a folosinţei şi a protecţiei apelor; 
    f) implicării în lucrări de optimizare a folosinţei şi a protecţiei apelor,  precum  şi în prevenirea şi  în 
lichidarea efectelor distructive ale apelor; 
    g) întreprinderii unor alte acţiuni menite să asigure folosinţa raţională şi protecţia apelor. 
    (2) Orice persoană fizică sau persoană juridică are dreptul de a consulta registre, planuri, liste, 
orice altă informaţie publică în conformitate cu legislaţia privind accesul la informaţie. 
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Capitolul III 
GESTIONAREA DATELOR. POLITICI ŞI PLANIFICARE 
     
Articolul 13. Monitorizarea resurselor de apă 
    (1) Monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă, a apelor subterane şi a 
zonelor protejate se efectuează de către organul central al administraţiei publice în domeniul 
mediului, prin intermediul instituţiilor subordonate, în modul stabilit printr-un regulament aprobat 
de Guvern. La prizele de apă potabilă, de apă de irigare şi în zonele de agrement monitorizarea se va 
efectua în comun cu Ministerul Sănătăţii.  
    (2) Regulamentul menţionat la alin. (1) specifică parametrii supuşi monito-rizării, procedurile şi 
măsurile tehnice necesare, fără a se limita la ele, pentru prelevarea de probe şi respectarea 
cerinţelor de analiză la fiecare parametru, pentru controlul calităţii, pentru practicile de laborator şi 
înregistrarea de date. 
    (3) Posesorii de terenuri riverane sînt obligaţi să le permită reprezentanţilor autorizaţi de organul 
central al administraţiei publice în domeniul mediului, fără a percepe plată, întreprinderea pe teren a 
următoarelor acţiuni: 
    a) trecerea sau circulaţia personalului cu atribuţii de serviciu în gestionarea apelor în scopul 
îndeplinirii lor; 
    b) transportarea şi depozitarea temporară a materialelor şi a utilajelor, circulaţia acestora şi a 
personalului, pompările experimentale, în cazul forajelor hidrogeologice, care fac parte din reţeaua 
naţională de monitorizare; 
    c) amplasarea, în albie şi pe maluri, de borne, repere, aparate de măsură şi de control sau de alte 
aparate ori instalaţii, necesare studiului apelor, precum şi accesul pentru întreţinerea instalaţiilor 
destinate acestor activităţi; 
    d) accesul pentru efectuarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică pe teren. 
    (4) Prejudiciul cauzat prin acţiunile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) se repară din contul alocaţiilor 
bugetare de stat sau din contul persoanelor autorizate care au cauzat prejudiciul, iar cel cauzat prin 
acţiunile de la lit.c) şi d) se repară în alt mod prevăzut de legislaţie. 
     
Articolul 14. Cadastrul de stat al apelor 
    (1) Cadastrul de stat al apelor este ţinut de organul central al administraţiei publice în domeniul 
mediului, prin autoritatea administrativă de gestionare a apei. Cadastrul conţine date referitor la 
reţeaua hidrografică, inclusiv la identificarea, delimitarea, clasificarea şi la starea corpurilor de apă, la 
construcţiile şi instalaţiile hidrotehnice, la zonele şi fîşiile de protecţie, la ariile protejate situate în 
aceste zone,  precum şi date despre prelevările şi restituţiile de apă. 
    (2) Structura şi conţinutul Cadastrului de stat al apelor sînt stabilite printr-un regulament aprobat 
de Guvern. 
     
Articolul 15. Registrul autorizaţiilor de mediu pentru 
                          folosinţa specială a apei 
    (1) Registrul autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei se ţine de instituţia 
competentă. Registrul conţine date privind titularii de autorizaţii, tipul autorizaţiilor, data eliberării, 
termenul de valabilitate, locul de desfăşurare a activităţii autorizate, alte menţiuni privind eliberarea, 
modificarea, prelungirea, suspendarea, încetarea sau retragerea autorizaţiilor. Actele în a căror bază 
s-au efectuat înscrierile în Registrul autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei se 
păstrează la dosar. 
    (2) Structura şi conţinutul registrului menţionat la alin. (1) se stabilesc într-un regulament aprobat 
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de Guvern. 
     
Articolul 16.  Transparenţa informaţiei din Cadastrul 
                          de stat al apelor şi din Registrul autorizaţiilor  
                          de mediu pentru folosinţa specială a apei 
    (1) Informaţia din Cadastrul de stat al apelor şi din Registrul autorizaţiilor de mediu pentru 
folosinţa specială a apei este publică. 
    (2) Orice persoană fizică sau persoană juridică are dreptul să studieze şi să primească date din 
Cadastrul de stat al apelor şi din Registrul autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei în 
conformitate cu legislaţia privind accesul la informaţie. 
     
Articolul 17.  Documentele de politici naţionale în 
                          domeniul resurselor de apă 
    (1) Documentele de politici naţionale în domeniul resurselor de apă se aprobă conform legislaţiei. 
Aceste documente trebuie să conţină prevederi referitor la: 
    a) cantitatea şi calitatea resurselor de apă existente şi a corpurilor de apă, la folosinţa lor de către 
toate sectoarele economiei; 
    b) volumul fluxului neutilizat al resurselor de apă, luîndu-se în considerare necesităţile de mediu şi 
tratatele internaţionale în domeniul folosinţei apelor; 
    c) cerinţele de apă pe termen scurt, mediu şi lung pentru fiecare sector principal al economiei; 
    d) priorităţile de investiţii, avîndu-se în vedere necesitatea de a se asigura aprovizionarea eficientă 
cu apă şi serviciile de salubritate a populaţiei urbane şi a celei rurale, precum şi respectarea 
cerinţelor europene aplicabile şi a obiectivelor de mediu pentru ape; 
    e) măsurile speciale de prevenire şi de control al poluării apelor de suprafaţă şi a celor subterane; 
    f) măsurile prioritare de promovare a adaptării la efectele schimbărilor climatice, inclusiv de 
identificare şi de combatere a deficitului de apă, avîndu-se în vedere dezechilibrul pe termen lung 
între cererea şi oferta de apă, precum şi riscul crescut de secetă şi de inundaţii; 
    g) programele de măsuri privind îndeplinirea cerinţelor de calitate a mediului pentru ape şi/sau 
privind atingerea obiectivelor de mediu pentru ape, conform celor ale Uniunii Europene; 
    h) termenele concrete de realizare a unor anumite obiective, măsuri, acţiuni, cerinţe etc. 
    (2) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului promovează participarea activă a 
societăţii civile la elaborarea documentelor de politici naţionale în domeniul resurselor de apă prin 
publicarea de documente şi informarea tuturor părţilor interesate, oferind tuturor oportunitatea de 
a comenta şi de a face recomandări cu privire la conţinutul acestor documente. 
    (3) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului asigură publicitatea 
documentelor de politici naţionale în domeniul resurselor de apă prin intermediul mass-mediei 
naţionale. 
     
Articolul 18. Documentele de politici naţionale privind  
                          apele uzate 
    Documentele de politici naţionale privind apele uzate se aprobă conform legislaţiei şi conţin 
prevederi referitor la: 
    a) proiectarea, finanţarea, construcţia, punerea în funcţiune şi exploatarea sistemelor de colectare 
şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile urbane, precum şi la termenul în care Republica 
Moldova trebuie să se conformeze cerinţelor aplicabile în Uniunea Europeană în acest domeniu; 
    b) identificarea şi punerea în aplicare a măsurilor care ar oferi costuri eficiente ale epurării apelor 
uzate în localităţile rurale, astfel încît să se reducă şi să se minimalizeze poluarea apei, şi care ar 
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proteja aprovizionarea cu apă potabilă, precum şi la proiectarea, finanţarea, construcţia, punerea în 
funcţiune şi exploatarea unor sisteme locale de colectare a apelor uzate, a unor staţii de epurare, la 
implementarea unor procese, tehnologii şi metode de alternativă adecvate. 
     
Articolul 19. Planul de gestionare a districtului bazinului 
                         hidrografic 
    (1) Districtul bazinului hidrografic se gestionează în baza unui plan elaborat de organul central al 
administraţiei publice în domeniul mediului, în consultare cu comitetul districtului bazinului 
hidrografic, aprobat de Guvern. 
    (2) Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic prevede măsuri de implementare a 
documentelor de politici naţionale în domeniul resurselor de apă şi include: 
    a) evaluarea calităţii şi a cantităţii resurselor de apă în cadrul districtului bazinului hidrografic; 
    b) evaluarea riscului deficitului de apă, al secetei, al inundaţiilor, al poluării şi al eşecului barajelor 
din cadrul districtului bazinului hidrografic, evaluarea costurilor de prevenire, de reducere sau de 
atenuare a unor astfel de riscuri; 
    c) identificarea zonelor din districtul bazinului hidrografic în care există risc de poluare din surse 
difuze;  
    d) analiza ariilor protejate existente şi a zonelor de protecţie stabilite în conformitate cu legislaţia, 
identificarea necesităţii de stabilire a unor noi arii sau zone ori de modificare a celor existente; 
    e) priorităţile folosinţei speciale a apei, măsurile de abordare a riscurilor şi a problemelor 
identificate la lit. b) şi c), standardele existente şi cele viitoare; 
    f) alte aspecte relevante. 
    (3) Procedura de elaborare a planului menţionat la alin. (1) şi (2), precum şi procedura de revizuire 
a acestuia se stabilesc de către organul central al administraţiei publice în domeniul mediului şi se 
aprobă de Guvern. 
    (4) Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic se revizuieşte la fiecare 6 ani. 
    
 Articolul 20. Informarea şi consultarea societăţii civile 
    (1) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului încurajează, direct sau prin 
intermediul instituţiilor subordonate cu atribuţii de gestionare a apelor, participarea activă a tuturor 
părţilor interesate la elaborarea, la revizuirea şi la actualizarea planului de gestionare a districtului 
bazinului hidrografic prin publicare şi supunere la dezbatere publică: 
    a) a calendarului şi a programului de elaborare a planului, a măsurilor care trebuie luate în materie 
de consultare; 
    b) a sintezei provizorii privind problemele identificate în materie de gestionare a apelor în districtul 
bazinului hidrografic; 
    c) a proiectului de plan de gestionare a districtului bazinului hidrografic sau a altei informaţii 
relevante. 
    (2) Informaţia menţionată la alin. (1), documentele de referinţă şi informaţiile utilizate la 
elaborarea planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic se pun la dispoziţia solicitanţilor 
gratuit, la cerere. 
    (3) Termenul de consultare şi de formulare în scris a comentariilor şi a obiecţiilor pe marginea 
documentelor supuse dezbaterii trebuie să fie de cel puţin 6 luni. 
 
Capitolul IV 
FOLOSINŢA APELOR ŞI AUTORIZAREA 
FOLOSINŢEI APELOR 
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Articolul 21. Folosinţa apelor 
    (1) Se consideră folosinţă a apelor următoarele activităţi: 
    a) captarea apei dintr-un corp de apă de suprafaţă sau dintr-un corp de apă subterană, transportul 
şi folosinţa ulterioară a apei; 
    b) îndiguirea sau depozitarea apei în spatele unui baraj sau al altor construcţii şi instalaţii 
hidrotehnice; 
    c) colectarea, tratarea şi evacuarea apei uzate; 
    d) devierea, restricţionarea sau modificarea fluxului de apă într-un corp de apă; 
    e) modificarea albiei, a malurilor, a cursului sau a caracteristicilor unui corp de apă; 
    f) construirea de structuri permanente pe terenul fondului de apă. 
    (2) Utilizatorii de apă sînt obligaţi: 
    a) să folosească apa în mod raţional şi econom; 
    b) să întreprindă măsuri pentru protecţia apelor împotriva poluării; 
    c) să respecte drepturile altor utilizatori de apă; 
    d) să ţină evidenţa apei folosite şi să o raporteze, conform unui regulament aprobat de Guvern. 
     
Articolul 22. Folosinţa generală a apei 
    (1) Se consideră folosinţă generală şi nu necesită autorizaţie de mediu pentru folosinţă specială 
utilizarea apei în următoarele scopuri: 
    a) consumul uman şi alte necesităţi casnice; 
    b) adăparea animalelor fără utilizarea de structuri permanente; 
    c) irigarea terenurilor de pe lîngă casă; 
    d) scăldatul şi agrementul; 
    e) captarea şi folosinţa apei pentru lupta împotriva incendiilor sau în orice altă situaţie de urgenţă. 
    (2) Irigarea efectuată de către o persoană aprovizionată legal cu apă printr-un sistem centralizat de 
irigare gestionat de o asociaţie a utilizatorilor de apă pentru irigare sau de o altă persoană care 
deţine autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei nu necesită o astfel de autorizaţie. 
    (3) Folosinţa apei pentru scăldat şi agrement poate fi limitată sau interzisă: 
    a) de organul central al administraţiei publice în domeniul mediului sau de alte organe ale 
administraţiei publice abilitate în cazul unui pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau 
într-o zonă de protecţie stabilită în conformitate cu legislaţia; 
    b) de titularul unei autorizaţii de mediu pentru folosinţa specială a apei în conformitate cu 
condiţiile autorizaţiei. 
    (4) La sesizarea autorităţii administraţiei publice abilitate, organul central al administraţiei publice 
în domeniul mediului poate limita sau interzice temporar folosinţa generală a apei în cazul în care 
există un pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau un pericol pentru starea apelor şi 
echilibrul ecologic. 
    (5) Precipitaţiile atmosferice care cad pe terenurile private pot fi folosite de către proprietar în 
conformitate cu dispoziţiile Codului civil. 
    (6) Titularul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei este obligat să asigure accesul la 
folosinţa generală a apei indicată la alin. (1). 
    (7) Dreptul la folosinţa generală a apei nu implică dreptul de trecere printr-un teren privat decît în 
condiţiile prevăzute de Codul civil. 
     
Articolul 23. Folosinţa specială a apei 
    (1) Folosinţa apei care nu cade sub incidenţa art. 22 se consideră folosinţă specială şi poate fi 
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efectuată numai în bază de autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei. 
    (2) Sînt considerate folosinţă specială a apei şi următoarele activităţi: 
    a) captarea apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane pentru aprovizionarea cu apă 
destinată consumului uman; 
    b) captarea şi folosinţa apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane în scopuri tehnice 
şi industriale, inclusiv la prelucrarea produselor alimentare şi în agroindustrie; 
    c) captarea şi folosinţa apei din diferite surse pentru irigare; 
    d) folosinţa apei în acvacultură şi piscicultură; 
    e) deversarea apelor uzate; 
    f) bararea apei pentru generarea de energie hidro-electrică; 
    g) construirea de pontoane, debarcadere şi de alte structuri hidraulice pe terenul fondului de apă; 
    h) dezvoltarea şi exploatarea comercială a plajelor şi a zonelor de agrement. 
    
 Articolul 24. Priorităţi la  folosinţa apei  
    (1) Satisfacerea necesităţii populaţiei în apă potabilă şi în apă pentru necesităţi casnice, asigurarea 
debitelor salubre au prioritate faţă de folosinţa apei în alte scopuri. 
    (2) În cazul în care planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic nu specifică o altă ordine 
de priorităţi la folosinţa şi la alocarea apei, inclusiv a celei subterane, folosinţa specială a apei va fi 
conformată următoarelor priorităţi: 
    a) irigarea şi adăpatul animalelor; 
    b) activităţile industriale, inclusiv activităţile miniere şi activităţile în agroindustrie; 
    c) pescuitul şi piscicultura; 
    d) generarea de hidroenergie; 
    e) sportul şi agrementul; 
    f) alte domenii. 
     
Articolul 25. Cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu  
                          pentru folosinţa specială a apei 
    (1) Cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei se înaintează 
instituţiei competente. 
    (2) La cererea menţionată la alin. (1) se anexează: 
    a) descrierea scopului şi a modului de folosinţă a apei la care se referă cererea; 
    b) documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului pe care este situat corpul de 
apă şi planul acestui teren, cu indicarea construcţiilor hidrotehnice sau a sondelor, după caz, precum 
şi a altor construcţii destinate folosinţei apelor; 
    c) documentele privind construcţiile hidrotehnice, sondele, după caz, alte construcţii destinate 
folosinţei apelor; 
    d) indicarea cantităţii de apă care urmează a fi folosită, a volumului de ape uzate şi a locului de 
deversare a lor; 
    e) indicarea mijloacelor de măsurare a cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi deversată; 
    f) planul de măsuri privind protecţia resurselor de apă în perioada de folosinţă a apei; 
    g) actele care atestă coordonarea condiţiilor de folosinţă a apei cu autorităţile avînd atribuţii de 
gestionare a apelor, precum şi cu autorităţile de supraveghere sanitară, de protecţie a resurselor 
piscicole, de supraveghere sanitar-veterinară, după caz; 
    h) dovada publicării în presa locală a anunţului, prevăzut la alin. (4), cu privire la solicitarea 
eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei. 
    (3) În cazul folosinţei apei care implică deversarea apelor uzate, se aplică dispoziţiile art. 41 alin. 
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(1). 
    (4) Solicitantul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei este obligat să publice în 
presa locală un anunţ cu privire la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială 
a apei, precum şi să îl afişeze la primăria din localitate. Orice persoană fizică sau persoană juridică ce 
are obiecţii la cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei poate 
notifica în scris instituţiei competente în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului. 
    (5) Instituţia competentă organizează, în cel mult 30 de zile de la primirea cererii, inspectarea 
corpului de apă indicat în ea. 
    (6) Instituţia competentă plasează pe site-ul său oficial cererile de eliberare a autorizaţiei de mediu 
pentru folosinţa specială a apei şi organizează, după caz, audieri publice cu privire la numitele cereri 
dacă acestea din urmă implică un impact semnificativ asupra mediului sau dacă au fost prezentate 
obiecţii conform alin. (4). 
    (7) Termenul maxim de examinare a cererii şi de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa 
specială a apei este de două luni. În cazul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei pe 
termen lung, termenul poate fi prelungit cu  două luni. 
    (8) Termenul indicat la alin. (7) curge din momentul prezentării de către solicitant a tuturor 
documentelor necesare, conform prezentei legi. 
     
Articolul 26. Termenul autorizaţiei de mediu pentru 
                          folosinţa specială a apei  
    (1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei se eliberează pentru un termen de 12 ani, 
cu excepţia cazurilor în care: 
    a) autorizaţia este cerută pentru un termen mai scurt; 
    b) autorizaţia este cerută pentru un termen lung în temeiul alin. (2). 
    (2) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei pe termen lung se eliberează pentru 25 de 
ani în cazul în care solicitantul se obligă să facă o investiţie pe termen lung avînd ca obiect 
construcţia, îmbunătăţirea sau reabilitarea:  
    a) unui baraj în scopuri hidroenergetice sau de altă natură; 
    b) unei construcţii hidrotehnice sau instalaţii pentru tratarea şi furnizarea apei potabile. 
     
Articolul 27. Eliberarea autorizaţiei de mediu pentru 
                          folosinţa specială a apei 
    (1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei, inclusiv pe termen lung, se eliberează cu 
titlu gratuit de către instituţia competentă, cu avizul Serviciului de supraveghere a sănătăţii publice,  
în baza reglementărilor aprobate de Guvern. 
    (2) La examinarea cererii de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei se vor 
lua în considerare: 
    a) planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic relevant; 
    b) obligaţiile Republicii Moldova asumate în conformitate cu tratatele internaţionale; 
    c) priorităţile la folosinţa apei aplicabile în cadrul districtului bazinului hidrografic relevant; 
    d) conţinutul expertizelor ecologice sau de evaluare a impactului asupra mediului cerute de lege; 
    e) utilizarea celor mai bune tehnici disponibile; 
    f) obiecţiile scrise, precum şi concluziile audierilor publice referitoare la cerere. 
    (3) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei nu se eliberează dacă aceasta ar afecta 
negativ: 
    a) folosinţa apei de către orice persoană fizică sau persoană juridică ce deţine autorizaţie de mediu 
pentru folosinţa specială a apei; 
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    b) cerinţele de calitate a mediului pentru ape menţionate la art. 37 sau obiectivele de mediu 
pentru ape menţionate la art. 38; 
    c) cerinţele minime pentru debit salubru. 
    (4) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei se înscrie în  Registrul autorizaţiilor de 
mediu pentru folosinţa specială a apei, în conformitate cu prevederile art. 15. 
    (5) Decizia de eliberare sau de refuz al eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a 
apei poate fi atacată în instanţă de contencios administrativ, fără a fi necesară procedura prealabilă. 
     
Articolul 28. Conţinutul autorizaţiei de mediu pentru 
                          folosinţa specială a apei 
    (1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei trebuie să prevadă: 
    a) scopul în care va fi folosită apa; 
    b) volumul de apă pe care titularul ei este în drept să îl capteze, să îl îndiguiască, să îl devieze şi să îl 
folosească, prin referire fie la un volum fix, fie la o cotă-parte din flux; 
    c) volumul fluxului de restituţie, dacă este cazul, locul în care fluxul de restituţie va fi deversat. 
    (2) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei obligă titularul să respecte  următoarele 
condiţii generale: 
    a) folosinţa raţională a apei în scopul specificat; 
    b) prevenirea poluării apei; 
    c) instalarea echipamentelor de măsurare a volumului de apă folosită; 
    d) furnizarea informaţiei cu privire la volumul de apă folosit; 
    e) respectarea normelor de deversare; 
    f) asigurarea zonelor de protecţie sanitară a sursei de apă; 
    g) respectarea cerinţelor igienice de calitate a apei. 
    (3) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei obligă titularul să respecte anumite 
condiţii speciale privind: 
    a) modul în care va fi folosită apa; 
    b) variaţiile sezoniere sau temporale de folosinţă a apei; 
    c) luarea măsurilor de reducere a efectelor poluării şi întreprinderea unor alte măsuri de protecţie 
a mediului; 
    d) gestionarea eficientă şi protecţia apelor. 
     
Articolul 29. Titularul autorizaţiei de mediu pentru 
                          folosinţa specială a apei  
    (1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei este un document personal, care nu poate 
fi cesionat decît cu acordul prealabil al instituţiei competente, cu respectarea de către cesionar a 
prevederilor art. 27 alin. (1).  Acordul prealabil nu este necesar în caz de: 
    a) succesiune; 
    b) înstrăinare a terenului sau a construcţiei hidrotehnice la care se referă autorizaţia de mediu 
pentru folosinţa specială a apei. 
    (2) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei, cesionată conform alin. (1), rămîne 
valabilă cu condiţia ca, în termen de două luni de la data cesiunii, cesionarul să înregistreze cesiunea 
la instituţia competentă. 
     
Articolul 30. Modificarea şi suspendarea autorizaţiei 
                         de mediu pentru folosinţa specială a  apei 
    (1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei poate fi modificată de către instituţia 



                                                
 

AT-PSPS Sectorul de apa  EuropeAid/130872/C/SER/MD   Pagina 66 din 79   Raport Tehnic Nr. 11 (final) – Component 1 

 
 

competentă: 
    a) la cererea titularului ei, inclusiv în caz de modificare substanţială survenită în exploatare care 
poate avea efecte semnificative asupra apelor; 
    b) temporar, în cazul în care este necesară aplicarea cerinţelor ce ţin de debitul salubru al sursei de 
apă ca urmare a adoptării unei hotărîri de declarare a stării de secetă în conformitate cu art. 48. 
    (2) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei poate fi suspendată de către instituţia 
competentă: 
    a) la cererea titularului; 
    b) în caz de neexecutare în termen de cel mult 30 de zile a prescripţiei eliberate ca urmare a 
nerespectării condiţiilor de autorizare; 
    c) în cazul în care nu au fost revizuite condiţiile de deversare conform art. 42 alin. (3) şi (4); 
    d) în cazul în care este necesară aplicarea cerinţelor ce ţin de debitul salubru al sursei de apă ca 
urmare a adoptării unei hotărîri de declarare a stării de secetă în conformitate cu art. 48; 
    e) în cazul în care este necesară protejarea sănătăţii publice sau în alte cazuri excepţionale. 
    (3) Instituţia competentă, în decursul a 3 zile de la data suspendării prevăzute la alin. (2) lit. b)–e), 
iniţiază procese de judecată. Decizia instituţiei competente privind suspendarea se aplică pînă la 
adoptarea hotărîrii judecătoreşti definitive. 
     
Articolul 31. Încetarea şi retragerea autorizaţiei de 
                         mediu pentru folosinţa specială a apei 
    (1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei încetează: 
    a) la cererea titularului; 
    b) la expirarea termenului de valabilitate; 
    c) în cazul în care apa la care se referă nu a fost folosită în decursul a 3 ani consecutivi; 
    d) în caz de retragere. 
    (2) Instituţia competentă are dreptul să retragă autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a 
apei dacă este necesară realocarea de apă pentru un alt scop în conformitate cu utilitatea publică 
şi/sau cu planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic relevant. 
    (3) În cazul retragerii prevăzute la alin. (2), titularul autorizaţiei are dreptul să obţină gratuit o nouă 
autorizaţie pentru folosinţa unui volum echivalent de apă de la o resursă de alternativă ori o 
compensaţie calculată pe aceeaşi bază legală ca exproprierea în interes public. 
    (4) Instituţia competentă iniţiază proces de judecată de retragere a autorizaţiei de mediu pentru 
folosinţa specială a apei în cazul în care: 
    a) se constată că titularul autorizaţiei nu respectă condiţiile de autorizare după o perioadă 
anterioară de suspendare a autorizaţiei de maximum 30 de zile; 
    b) autorizaţia a fost cesionată fără respectarea art. 29. 
     
Articolul 32. Prelungirea autorizaţiei de mediu pentru 
                         folosinţa specială a apei 
    (1) Titularul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei poate solicita instituţiei 
competente prelungirea autorizaţiei în conformitate cu procedura de eliberare a unei astfel de 
autorizaţii. Cererea de prelungire a autorizaţiei de mediu pentru  folosinţa specială a apei trebuie 
depusă cu cel puţin 3 luni înainte de expirare. 
    (2) Instituţia competentă prelungeşte autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei, cu 
excepţia cazurilor în care: 
    a) ordinea de priorităţi ale planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic aplicabil 
prevede ca toată apa sau o parte din ea să fie realocată în alt scop; 
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    b) există alte motive de interes public pentru respingerea cererii de prelungire. 
    (3) Restricţiile specificate la alin. (2) nu se raportă la captarea apei pentru aprovizionarea cu apă 
destinată consumului uman. 
     
Articolul 33. Terenurile şi  construcţiile hidrotehnice 
                         destinate folosinţei speciale a apei 
    (1) În cazul în care terenul unui corp de apă, construcţiile hidrotehnice şi terenurile pe care se află 
sînt necesare pentru exercitarea dreptului de folosinţă specială a apei, dar nu sînt deţinute de 
solicitantul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei, acesta trebuie să obţină dreptul de 
folosinţă a terenurilor şi a construcţiilor hidrotehnice. 
    (2) Dreptul de proprietate şi/sau dreptul de folosinţă a construcţiilor hidrotehnice şi a terenurilor 
destinate folosinţei speciale a apei pot fi dobîndite şi/sau cesionate în conformitate cu prevederile 
Codului civil şi ale Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. 
    (3) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului  iniţiază, direct sau prin 
intermediul instituţiilor subordonate, procese judiciare de demolare a construcţiilor şi demontare a 
instalaţiilor hidrotehnice neautorizate situate pe terenul fondului apelor sau pe ape. 
 
Capitolul V 
PROTECŢIA APELOR 
     
Articolul 34. Interzicerea poluării apelor 
    (1) Deversarea, introducerea de poluanţi într-un corp de apă de suprafaţă, într-un corp de apă 
subterană, în terenurile fondului de apă sau în terenurile din care este posibilă scurgerea într-un corp 
de apă de suprafaţă sau într-un corp de apă subterană sînt interzise, cu excepţia cazurilor în care se 
efectuează în  conformitate cu condiţiile de deversare a apei uzate prevăzute în autorizaţia de mediu 
pentru folosinţa specială a apei. 
    (2) Substanţele specifice care se introduc în apele de suprafaţă în scopuri de pescuit sau de 
acvacultură, dar care nu produc impact negativ asupra calităţii apelor receptoare şi pentru care nu 
este necesară obţinerea condiţiilor de deversare a apei uzate, se stabilesc într-un regulament 
aprobat de Guvern. 
    (3) Zonele de protecţie sanitară a prizelor de apă din apele de suprafaţă şi din apele subterane se 
stabilesc conform unui regulament aprobat  de Guvern. 
     
Articolul 35. Substanţele prioritar periculoase 
    Lista substanţelor prioritar periculoase care, din cauza naturii lor periculoase sau a riscului sporit 
pe care îl prezintă pentru mediu, nu pot fi deversate în corpuri de apă de suprafaţă, în corpuri de apă 
subterane sau pe terenuri ale fondului de apă se aprobă de Guvern. 
     
Articolul 36. Cerinţele privind deversarea substanţelor  
                         periculoase 
    (1) Cerinţele privind deversarea substanţelor periculoase, altele decît substanţele prioritar 
periculoase prevăzute la art. 35, se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern, care va 
prevedea: 
    a) valorile-limită de emisie; 
    b) controlul asupra emisiei şi cerinţele tehnice de epurare a deşeurilor lichide şi a efluenţilor 
înainte de deversarea acestora, inclusiv cerinţele de utilizare a celor mai bune tehnici disponibile; 
    c) monitorizarea şi cerinţele de raportare. 
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    (2) Conţinutul celor mai bune tehnici disponibile se aprobă de organul central al administraţiei 
publice în domeniul mediului. 
     
Articolul 37. Cerinţele de calitate a mediului pentru ape 
    (1) Cerinţele de calitate a mediului pentru ape trebuie să prevadă, fără a se limita la ele, valori de 
temperatură, de aciditate/alcalinitate, de oxigen dizolvat, parametri chimici şi microbiologici. 
Cerinţele se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern. Regulamentul trebuie să conţină şi 
prevederi referitor la: 
    a) cerinţele de monitorizare a calităţii apelor, inclusiv la metodele de măsurare, de prelevare a 
probelor, la frecvenţa analizelor şi a procedurilor, la cerinţele de gestionare a datelor; 
    b) publicitatea informaţiei privind respectarea cerinţelor de calitate a mediului pentru ape; 
    c) clasificarea apelor prin referinţă la cerinţele de calitate a mediului pentru ape stabilite în 
conformitate cu alin. (3); 
    d) interzicerea folosinţei apei în anumite scopuri din corpurile în care apa nu corespunde cerinţelor 
stabilite; 
    e) impunerea măsurilor de remediere care urmează a fi întreprinse pentru asigurarea conformităţii 
cu cerinţele de calitate a mediului pentru ape, inclusiv la elaborarea unor planuri de gestionare şi de 
remediere prin intermediul unor procedee participative care implică publicul şi/sau utilizatorii apelor 
respective. 
    (2) Cerinţele de calitate a mediului pentru ape sînt stabilite în conformitate cu alin. (1) pentru toate 
resursele de apă, precum şi pentru: 
    a) folosinţa unor anumite corpuri de apă; 
    b) activităţile care sînt autorizate sau care au loc în corpurile de apă de la lit. a); 
    c) corpurile de apă identificate în conformitate cu alin. (3), care necesită protecţie în vederea 
susţinerii unor anumite activităţi. 
    (3) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului identifică apele sau corpurile de 
apă cărora le sînt aplicabile cerinţele de calitate a mediului pentru ape sau care au nevoie de 
protecţie în vederea susţinerii unor anumite activităţi în aceste zone, în conformitate cu o procedură 
stabilită de Guvern. 
    (4) Identificarea efectuată în conformitate cu alin. (3) se ia în considerare la revizuirea planului de 
gestionare a districtului bazinului hidrografic. 
     
Articolul 38. Obiectivele de mediu pentru ape 
    (1) Obiectivele de mediu pentru ape cu referire la starea chimică şi/sau ecologică şi/sau la starea 
cantitativă a apelor de suprafaţă, a apelor subterane şi a zonelor de protecţie se stabilesc de Guvern. 
    (2) În sensul prezentei legi: 
    a) starea apelor de suprafaţă înseamnă starea unui corp de apă de suprafaţă determinată de cea 
mai proastă stare ecologică şi chimică a sa; 
    b) starea apelor subterane înseamnă starea unui corp de apă subterană determinată de cea mai 
proastă stare cantitativă şi chimică a sa; 
    c) starea chimică a apelor de suprafaţă înseamnă starea generată de concentraţia de poluanţi în 
apele de suprafaţă; 
    d) starea chimică a apelor subterane înseamnă starea chimică a unui corp de apă subterană; 
    e) starea ecologică înseamnă calitatea structurii şi a funcţionării ecosistemelor acvatice asociate 
apelor de suprafaţă; 
    f) starea cantitativă reprezintă gradul de afectare a unui corp de apă subterană de către captările 
directe şi indirecte. 
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    (3) Criteriile generale privind starea apelor pentru corpurile de apă de suprafaţă, inclusiv rîuri, 
lacuri, corpuri de apă artificiale sau puternic modificate, pentru corpurile de apă subterană, precum 
şi definiţiile necesare, se stabilesc de Guvern. 
    (4) Asigurarea conformităţii stării apelor pentru corpurile de apă din fiecare district al bazinului 
hidrografic cu obiectivele indicate la alin. (1) se efectuează în baza măsurilor elaborate de organul 
central al administraţiei publice în domeniul mediului, în consultare cu comitetul districtului bazinului 
hidrografic. Măsurile trebuie incluse în planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic. 
    (5) În cazul unor circumstanţe excepţionale legate de cauze naturale sau de o forţă majoră ori 
dacă, în comparaţie cu beneficiul anticipat, acest lucru ar fi posibil doar la un cost disproporţionat în 
raport cu fezabilitatea tehnică, comitetul districtului bazinului hidrografic poate solicita Guvernului 
derogare de la conformitatea cu obiectivele de mediu pentru ape. 
    (6) Conţinutul minim al măsurilor stabilite în conformitate cu alin. (4) şi criteriile derogării acordate 
în conformitate cu alin. (5) se stabilesc de Guvern. 
    
 Articolul 39. Cerinţele de epurare a apelor uzate în 
                          localităţile urbane 
    Cerinţele pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate în localităţile urbane şi pentru 
exploatarea staţiilor de epurare se stabilesc printr-un regulament aprobat de Guvern, care trebuie să 
conţină prevederi referitor la: 
    a) metoda şi gradul de epurare care trebuie asigurate în funcţie de numărul de locuitori/de 
mărimea localităţii deservite sau care urmează să fie deservită de un sistem de colectare şi de o 
staţie de epurare şi/sau de calitatea apelor receptoare în care se deversează apele uzate epurate; 
    b) identificarea şi clasificarea unor astfel de ape receptoare, desemnate ca zone sensibile; 
    c) obligativitatea deversării tuturor apelor industriale uzate într-un sistem de colectare în 
localităţile urbane, care trebuie să aibă loc pe baza unui acord, cu excepţia cazurilor argumentate din 
punct de vedere tehnic, economic şi ecologic; 
    d) condiţiile privind gestionarea nămolurilor ce rezultă din procesul de epurare; 
    e) obligativitatea monitorizării evacuărilor de deşeuri lichide şi a monitorizării efectelor acestora, în 
plus faţă de cerinţele de raportare; 
    f) alte aspecte relevante. 
    
 Articolul 40. Cerinţele de epurare a apelor uzate în 
                          localităţile rurale 
    Cerinţele de colectare, depozitare, de epurare şi deversare a apelor uzate casnice în localităţile 
rurale, inclusiv cerinţele de exploatare a sistemelor de colectare locale, a staţiilor şi a proceselor de 
epurare alternative, a tehnologiilor şi a proceselor adecvate, se stabilesc într-un regulament aprobat 
de Guvern. 
     
Articolul 41. Reglementarea deversării apei uzate 
    (1) În cazul în care folosinţa apei implică deversarea apei uzate sau un alt proces de poluare a apei, 
la cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei se anexează: 
    a) descrierea procesului de deversare; 
    b) expertiza ecologică a documentaţiei de proiect pentru procesul de deversare; 
    c) descrierea cantităţii şi compoziţiei poluanţilor care urmează să fie deversaţi; 
    d) descrierea metodelor propuse de monitorizare a  deversării. 
    (2) La examinarea cererii menţionate la alin. (1), instituţia competentă:  
    a) aplică cerinţele de deversare relevante adoptate în temeiul art. 36, cu excepţia cazurilor în care 



                                                
 

AT-PSPS Sectorul de apa  EuropeAid/130872/C/SER/MD   Pagina 70 din 79   Raport Tehnic Nr. 11 (final) – Component 1 

 
 

realizarea cerinţelor de calitate a mediului pentru ape menţionate la art. 37 şi a obiectivelor de 
mediu pentru ape menţionate la art. 38 impune condiţii mai severe şi, prin urmare, controale de 
emisie mai stricte; 
    b) ia în considerare impactul deversării solicitate asupra altor utilizatori de apă; 
    c) consultă organele abilitate în cazul deversării în surse de apă potabilă şi în zone de agrement. 
     
Articolul 42. Condiţiile autorizaţiei de mediu pentru folosinţa  
                         specială a apei care implică deversarea apei uzate 
    (1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei care implică deversarea apei uzate, pe 
lîngă prevederile art. 28, trebuie să conţină: 
    a) valorile-limită de emisie în ceea ce priveşte fiecare substanţă a cărei deversare este autorizată; 
    b) descrierea locului de amplasare a construcţiilor de deversare, descrierea caracteristicilor 
acestora; 
    c) obligativitatea monitorizării de către titularul autorizaţiei, precum şi frecvenţa cu care 
informaţiile monitorizării urmează să fie furnizate către instituţia competentă; 
    d) descrierea proceselor de epurare sau de epurare prealabilă la care trebuie să se supună 
deşeurile sau poluanţii înainte de deversare; 
    e) descrierea construcţiei, exploatării şi întreţinerii oricărei structuri care este necesară pentru 
epurarea sau epurarea prealabilă a deşeurilor şi a poluanţilor ori care controlează modul sau locul lor 
de deversare; 
    f) aspectele necesare minimalizării sau prevenirii poluării corpurilor de apă, realizării cerinţelor de 
calitate a mediului pentru ape şi a obiectivelor de mediu pentru ape, inclusiv variaţiile sezoniere sau 
de altă natură cu privire la cantitatea sau la concentraţia de poluanţi care poate fi deversată. 
    (2) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei care implică deversarea apei uzate poate 
preciza termenul-limită de reducere progresivă a cantităţii şi/sau a concentraţiei de poluanţi care 
poate fi deversată. 
    (3) Condiţiile de deversare a apei uzate prevăzute în autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială 
a apei se revizuiesc la fiecare 3 ani. 
    (4) Titularul autorizaţiei înaintează instituţiei competente cerere de revizuire cu cel puţin 3 luni 
înainte de expirarea termenului de 3 ani. La cerere se anexează descrierea procesului de deversare şi 
copia rapoartelor de monitorizare furnizate conform alin. (1) lit. c). 
    (5) În baza cererii menţionate la alin. (4), instituţia competentă revizuieşte condiţiile de deversare a 
apei uzate prevăzute în autorizaţie, avînd ca scop îmbunătăţirea calităţii apei, şi modifică, atunci cînd 
este necesar, aceste condiţii pentru a reduce cantitatea, tipul şi/sau concentraţia de poluanţi 
deversaţi: 
    a) ca rezultat al introducerii în legislaţie a unor valori-limită de emisie mai stricte; 
    b) pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele de calitate a mediului pentru ape şi/sau cu 
obiectivele de mediu pentru ape; 
    c) în virtutea schimbărilor produse în tehnologie în ceea ce priveşte cele mai bune tehnici 
disponibile. 
    
 Articolul 43. Prevenirea poluării din activităţi agricole 
    (1) Identificarea apelor care sînt sau care ar putea fi afectate de poluare din activităţi agricole şi 
desemnarea suprafeţelor de teren care au scurgere în apele respective ca fiind zone vulnerabile se 
efectuează de către organul central al administraţiei publice în domeniul mediului, în consultare cu 
fiecare comitet al districtului bazinului hidrografic, în baza unui regulament aprobat de Guvern. 
    (2) Regulamentul menţionat în alin. (1) trebuie să conţină şi prevederi referitor la: 
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    a) normele de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în cadrul zonelor 
vulnerabile; 
    b) elaborarea unui cod sau a unor coduri de bune practici agricole pentru a fi puse în aplicare de 
către agricultori, pe bază de voluntariat, precum şi a unor programe de promovare a implementării 
codurilor, inclusiv de formare şi de informare a agricultorilor; 
    c) programele generale de acţiuni sau programele aplicate în anumite zone, care pot conţine 
norme obligatorii privind depozitarea şi utilizarea unor anumite produse de uz fitosanitar şi unor 
anumiţi fertilizanţi; 
    d) monitorizarea efectului activităţilor întreprinse în temeiul prezentului articol, precum şi a 
concentraţiei de nitraţi în apele dulci. 
     
Articolul 44. Evacuarea apei de drenaj de pe teren 
    (1) Nu este necesară obţinerea condiţiilor de deversare a apei uzate dintr-un sistem de drenaj al 
terenurilor folosite în scopuri agricole, silvice sau horticole, cu excepţia prevederilor alin. (2) lit. b). 
    (2) În cazul în care evacuarea apei de drenaj de pe teren ar putea provoca poluarea gravă a apelor 
sau în vederea respectării cerinţelor de calitate a mediului pentru ape menţionate la art. 37 ori a 
obiectivelor de mediu pentru ape menţionate la art. 38, printr-un regulament aprobat de Guvern: 
    a) se stabilesc cerinţe tehnice pentru epurarea apei de drenaj, inclusiv pentru crearea şi utilizarea 
de iazuri speciale, de zone umede construite şi de filtre; şi/sau 
    b) se impune ca astfel de evacuări să aibă loc numai în temeiul condiţiilor de deversare. 
 
Capitolul VI 
FOLOSINŢA ŞI PROTECŢIA APELOR SUBTERANE 
     
Articolul 45. Folosinţa apelor subterane 
    (1) Folosinţa apelor subterane cu proprietăţi potabile în alte scopuri decît cel al alimentării cu apă 
potabilă şi cu apă menajeră este interzisă. 
    (2) În zonele în care nu există surse necesare de apă de suprafaţă, dar există rezerve suficiente de 
ape subterane cu proprietăţi potabile, Guvernul poate permite folosinţa acestora şi în alte scopuri 
decît cel al  alimentării cu apă potabilă şi cu apă menajeră. 
    (3) Folosinţa apei subterane se efectuează numai în baza autorizaţiei de mediu pentru folosinţa 
specială a apei. 
    (4) Nu este necesară obţinerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei în cazul în 
care folosinţa apelor freatice se încadrează în folosinţa generală a apei conform art. 22. 
    
 Articolul 46. Calitatea apelor subterane 
    (1) Cerinţele de calitate a apelor subterane se stabilesc printr-un regulament aprobat de Guvern, 
care trebuie să conţină prevederi referitor la: 
    a) obiectivele de gestionare a apelor subterane sau a corpurilor de apă subterană care pot 
prevedea, fără a se limita la acestea, starea cantitativă şi chimică, concentraţia de poluanţi ca urmare 
a activităţilor umane, asigurarea unui echilibru între captare şi realimentare; 
    b) cerinţele de calitate pentru apele subterane; 
    c) permisiunea realimentării şi stabilirea unor condiţii specifice de explorare şi de captare a apelor 
subterane; 
    d) zonele sanitare ale sondelor. 
    (2) Măsurile de asigurare a respectării obiectivelor prevăzute la alin. (1) se elaborează în consultare 
cu comitetul districtului bazinului hidrografic. 
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Capitolul VII 
GESTIONAREA SECETEI ŞI A INUNDAŢIILOR 
     
Articolul 47. Planurile de gestionare a secetei 
    Planificarea gestionării secetei este reglementată printr-un regulament aprobat de Guvern, care 
trebuie să conţină prevederi referitor la: 
    a) elaborarea unor planuri individuale de gestionare a secetei pentru fiecare district al bazinului 
hidrografic ori subbazin; 
    b) precizarea indicatorilor care permit identificarea împrejurărilor de secetă; 
    c) stabilirea unor sisteme de monitorizare specifice pentru identificarea împrejurărilor de secetă; 
    d) identificarea obiectivelor de gestionare şi a măsurilor de atenuare a efectelor secetei, inclusiv a 
măsurilor de raţionalizare a cererii de apă, de stabilire a priorităţilor la folosinţa apei, de sprijinire a 
necesităţilor umane de bază, inclusiv în produse alimentare, de protecţie a ecosistemelor acvatice; 
    e) măsurile de participare a publicului la elaborarea şi la punerea în aplicare a planurilor de 
gestionare a secetei, inclusiv la măsurile de informare; 
    f) crearea rezervelor de apă pentru caz de secetă; 
    g) alte măsuri necesare. 
     
Articolul 48. Declararea stării de secetă 
    (1) La propunerea organului central al administraţiei publice în domeniul mediului, Guvernul 
adoptă o hotărîre prin care declară starea de secetă. Hotărîrea va indica dacă prevederile sale se 
aplică la nivelul întregii ţări, al unui district al bazinului hidrografic sau al unor subbazine şi va conţine 
şi o altă informaţie relevantă despre situaţia concretă de secetă. 
    (2) Hotărîrea de declarare a stării de secetă poate prevedea temporar: 
    a) restricţii asupra unor activităţi sau a tuturor activităţilor care implică folosinţa apelor; 
    b) restricţii sau interdicţii asupra folosinţei apei celor care deţin autorizaţie de mediu pentru 
folosinţa specială a apei; 
    c) restricţii sau  interdicţii asupra folosinţei generale a apei; 
    d) noi priorităţi de folosinţă a apei în zona supusă secetei şi deficienţei de apă; 
    e) utilizarea rezervelor de apă. 
     
Articolul 49. Gestionarea riscului de inundaţii 
    (1) Gestionarea riscului de inundaţii este reglementată printr-un regulament aprobat de Guvern, 
care trebuie să conţină prevederi referitor la: 
    a) domeniul de aplicare a planurilor de gestionare a riscului de inundaţii; 
    b) integrarea pe etape a planurilor de gestionare a riscului de inundaţii în planurile de gestionare a 
districtelor bazinelor hidrografice; 
    c) stabilirea unor proceduri şi mecanisme de urgenţă în caz de inundaţii pentru a coordona 
acordarea de asistenţă populaţiei afectate; 
    d) coordonarea elaborării şi adoptării planurilor de gestionare a riscurilor de inundaţii cu exerciţii 
de planificare similare întreprinse în ţările vecine, pe baza unor tratate bilaterale sau multilaterale; 
    e) alte aspecte relevante. 
    (2) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului efectuează evaluarea zonelor din 
cadrul districtului bazinului hidrografic care sînt supuse riscului de inundaţii, elaborează hărţile de 
hazard ale zonelor geografice care ar putea fi inundate şi hărţile zonelor cu risc de inundaţii în 
legătură cu zonele respective şi, în consultare cu fiecare comitet al districtului bazinului hidrografic, 
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elaborează planuri de gestionare a riscului de inundaţii care să precizeze obiectivele  gestionării 
riscului de inundaţii, precum şi măsurile pentru atingerea acestor obiective, inclusiv măsuri de 
reducere a riscului de inundaţii şi de protecţie a sănătăţii şi a vieţii oamenilor, a activităţilor 
economice, a ecosistemelor şi a patrimoniului cultural. 
    (3) Posesorii de terenuri sînt obligaţi să permită reprezentanţilor autorizaţi de către organul central 
al administraţiei publice în domeniul mediului, fără a percepe taxe, trecerea, precum şi transportarea 
şi depozitarea temporară a materialelor şi a utilajelor pentru intervenţii operative privind apărarea 
împotriva inundaţiilor. 
    (4) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului iniţiază negocieri cu ţările 
riverane în elaborarea de planuri comune de prevenire şi de gestionare a inundaţiilor. 
 
Capitolul VIII 
ÎNTREŢINEREA CORPURILOR DE APĂ, A ZONELOR  
ŞI A FÎŞIILOR DE PROTECŢIE 
     
Articolul 50. Întreţinerea corpurilor de apă, a zonelor 
                          şi a fîşiilor de protecţie 
    (1) Autoritatea administrativă de gestionare a apelor şi autorităţile administraţiei publice locale 
asigură întreţinerea corpurilor de apă de suprafaţă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie ca un serviciu 
public obligatoriu. 
    (2) Întreţinerea corpurilor de apă de suprafaţă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie, care se bazează 
pe respectarea obiectivelor de mediu pentru ape menţionate la art. 38, include: 
    a) consolidarea malurilor de rîuri, a albiilor corpurilor de apă; 
    b) asigurarea capacităţii de evacuare a albiilor de rîuri şi înlăturarea aluviunilor excedentare; 
    c) înlăturarea vegetaţiei excesive din albia minoră; 
    d) întreţinerea apelor navigabile în stare navigabilă; 
    e) înlăturarea obiectelor şi a deşeurilor de la suprafaţa apei, de pe terenurile fondului de ape; 
    f) alte lucrări necesare. 
    (3) Autoritatea administrativă de gestionare a apelor este responsabilă de întreţinerea corpurilor 
de apă de suprafaţă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie, precum şi a construcţiilor hidrotehnice 
stabilite de Guvern. 
    (4) Autorităţile administraţiei publice locale, alţi posesori privaţi sînt responsabili de întreţinerea 
corpurilor de apă de suprafaţă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie, precum şi a construcţiilor 
hidrotehnice aflate în gestiunea lor. 
    (5) Posesorii de terenuri riverane sînt obligaţi, după ce au fost preavizaţi, să permită trecerea 
reprezentanţilor responsabili de întreţinere, precum şi transportarea şi depozitarea temporară a 
materialelor şi a utilajelor necesare îndeplinirii atribuţiilor de întreţinere. 
     
Articolul 51. Regimul juridic al zonelor şi al fîşiilor 
                         de protecţie 
    Modul de creare, regimul de folosinţă şi activitatea de ocrotire a zonelor şi a fîşiilor de protecţie a 
apelor sînt reglementate prin lege specială. 
    
 Articolul 52. Zonele de protecţie a apelor 
    (1) Zonele de protecţie a apelor sînt stabilite, în cazul în care acest lucru este necesar în interesul 
public, în scopul: 
    a) protejării corpurilor de apă împotriva efectelor dăunătoare pentru asigurarea curentă sau 
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viitoare a aprovizionării publice cu apă; 
    b) protejării apei destinate captării pentru alimentare cu apa potabilă; 
    c) realimentării apelor subterane; 
    d) prevenirii efectelor nocive cauzate de scurgerea apei de ploaie, de eroziune, de introducere a 
componentelor de sol, a îngrăşămintelor, a pesticidelor şi a erbicidelor în corpurile de apă. 
    (2) În zonele de protecţie a apelor, anumite activităţi sînt interzise sau sînt reglementate în 
anumite condiţii conform legislaţiei. Posesorii de terenuri riverane sînt obligaţi să permită organelor 
competente realizarea măsurilor necesare, inclusiv a celor de monitorizare a apei şi a solului. 
    (3) În cazul în care măsurile luate în conformitate cu alin. (2) echivalează cu o expropriere, se achită 
o despăgubire conform legii. 
     
Articolul 53. Zonele umede 
    (1) Identificarea şi delimitarea ariilor sau a suprafeţelor calificate ca fiind zone umede se 
efectuează conform Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat. 
    (2) Calităţile specifice şi importanţa zonelor umede trebuie să fie luate în considerare la punerea în 
aplicare a prezentei legi şi la elaborarea planurilor de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice. 
    (3) Nu se permite drenarea, utilizarea şi convertirea zonelor umede. Acestea trebuie utilizate într-
un mod durabil, astfel încît să fie protejate natura şi caracteristicile esenţiale. 
 
Capitolul IX 
ASPECTELE FINANCIARE 
    Articolul 54. Principiul recuperării costurilor 
    (1) Pentru atingerea obiectivelor prezentei legi, se aplică principiul recuperării integrale a costurilor 
legate de folosinţa apelor, inclusiv evaluarea deplină a costului apelor drept component al mediului şi 
resursă naturală, în temeiul unei analize economice a folosinţei apei şi cu respectarea principiului 
„poluatorul plăteşte”. 
    (2) Analiza economică menţionată la alin. (1) cuprinde calculele relevante necesare realizării 
principiului recuperării costurilor serviciilor legate de folosinţa apei, avînd în vedere prognozele pe 
termen lung referitoare la cererea şi la oferta de apă în districtele bazinelor hidrografice, şi, în cazul 
în care este necesar, cu estimarea volumului, a preţurilor şi a costurilor asociate serviciilor legate de 
utilizarea apei şi cu estimarea investiţiilor relevante. 
    (3) Sistemul taxei pentru apă este reglementat de Codul fiscal. 
    
 Articolul 55. Taxa şi plata pentru folosinţa şi poluarea  
                          apei 
    (1) Folosinţa generală a apei se efectuează cu titlu gratuit. Plăţi de acces în zonele de scăldat şi în 
staţiunile balneare pot fi stabilite numai de titularul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a 
apei care a edificat construcţii şi/sau instalaţii destinate activităţilor de agrement. 
    (2) Taxele pentru folosinţa apei sînt stabilite de Codul fiscal. 
    (3) Plăţile pentru poluarea apei sînt stabilite prin lege. 
 
Capitolul X 
COMPETENŢA ÎN EFECTUAREA CONTROLULUI 
FOLOSINŢEI ŞI AL PROTECŢIEI APELOR 
     
Articolul 56. Controlul folosinţei şi al protecţiei apelor 
    (1) Autoritatea abilitată cu funcţii de control ecologic de stat din subordinea organului central al 
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administraţiei publice în domeniul mediului coordonează şi exercită activitatea de inspecţie şi de 
control în domeniul folosinţei şi al protecţiei apelor. 
    (2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, inspectorii au dreptul: 
    a) de acces la ape, în zonele din lungul apelor, precum şi în orice alt loc, unitate sau instalaţie, 
pentru a face constatări privind respectarea reglementărilor şi aplicarea măsurilor de folosinţă şi de 
protecţie a apelor; 
    b) de a verifica instalaţiile de măsurare a debitelor, de a recolta probe de apă şi de a examina, în 
condiţiile legii, orice date sau documente necesare controlului; 
    c) de a controla lucrările, construcţiile, instalaţiile şi folosinţele care au legătură cu apa şi de a 
verifica dacă acestea sînt realizate şi exploatate în conformitate cu prevederile legale specifice şi cu 
respectarea condiţiilor autorizaţiilor eliberate în conformitate cu prezenta lege; 
    d) de a întocmi actele corespunzătoare în cazul constatării faptelor care constituie contravenţii în 
domeniul apelor; 
    e) de a dispune eliminarea deşeurilor, altor substanţe ori bunuri depozitate sau evacuate în 
contradicţie cu legislaţia de mediu. 
     
Articolul 57. Controlul poluării 
    (1) În cazul în care anumiţi poluanţi sau anumite deşeuri au fost deversate ori sînt susceptibile de a 
fi deversate într-un corp de apă sau pe un teren, astfel existînd un risc de poluare, autoritatea 
abilitată cu funcţii de control ecologic de stat din subordinea organului central al administraţiei 
publice în domeniul mediului emite o prescripţie, cerînd ca, într-un termen rezonabil, să fie 
întreprinse măsuri specifice de protecţie a apei împotriva poluării, de minimalizare sau de remediere 
a efectelor poluării. 
    (2) În cazul în care măsurile specifice menţionate la alin. (1) nu sînt întreprinse în termenele 
prescrise, autoritatea abilitată cu funcţii de control ecologic de stat din subordinea organului central 
al administraţiei publice în domeniul mediului le realizează, avînd dreptul să recupereze costurile 
suportate. 
    (3) Prescripţia emisă în conformitate cu alin. (1) poate fi contestată în scris, în termen de 10 zile, la 
organul central al administraţiei publice în domeniul mediului. 
    (4) Depunerea contestaţiei menţionate la alin. (3) nu suspendă executarea prescripţiei. 
    (5) Decizia organului central al administraţiei publice în domeniul mediului poate fi atacată în 
instanţă de contencios administrativ. 
     
Articolul 58. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei  
                         în domeniul apelor 
    Încălcarea sau neexecutarea legislaţiei în domeniul apelor atrage răspunderea civilă, 
contravenţională sau penală, în condiţiile legii. 
 
Capitolul XI 
COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 
     
Articolul 59. Gestionarea resurselor de apă pe plan 
                          internaţional 
    (1) Guvernul, organul central al administraţiei publice în domeniul mediului, autoritatea 
administrativă de gestionare a apelor şi comitetele districtelor bazinelor hidrografice participă la 
gestionarea în comun a resurselor de apă internaţionale pe baza unor tratate bilaterale şi/sau 
multilaterale la care Republica Moldova este parte. 
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    (2)  Guvernul iniţiază procese de elaborare a tratatelor bilaterale şi/sau multilaterale cu statele 
riverane rîurilor Nistru şi Prut, bazate pe principiile gestionării integrate a bazinelor hidrografice. 
    (3) Guvernul promovează participarea Republicii Moldova în cadrul organizaţiilor internaţionale de 
gestionare a bazinelor hidrografice internaţionale, care includ părţi din teritoriul Republicii Moldova. 
    
 Articolul 60. Acţiuni de cooperare 
    (1) Pentru realizarea obligaţiilor Republicii Moldova care derivă din tratatele internaţionale, 
Guvernul aprobă: 
    a) mecanisme pentru schimbul direct şi în timp util al datelor de gestionare şi de protecţie a apei şi 
al informaţiilor între organul central al administraţiei publice în domeniul mediului, autoritatea 
administrativă de gestionare a apelor şi comitetele districtelor bazinelor hidrografice, pe de o parte, 
şi instituţii similare din alte ţări, pe de altă parte; 
    b) proceduri de coordonare a planurilor care urmează a fi elaborate în conformitate cu prezenta 
lege, cu documente echivalente din alte ţări; 
    c) componenţa delegaţiilor, care pot include membri ai comitetelor districtelor bazinelor 
hidrografice, pentru întîlniri cu reprezentanţi din alte ţări. 
    (2) Guvernul aprobă cadrul normativ şi/sau înaintează iniţiative legislative pentru îndeplinirea 
angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană şi faţă de organizaţiile internaţionale. 
 
Capitolul XII 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
     
Articolul 61 
    (1) Autorizaţiile de folosinţă specială a apei eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei legi sînt 
valabile pînă la expirare. 
    (2) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului va elabora, va prezenta spre 
aprobare Guvernului şi, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va pune în aplicare un plan 
etapizat de înregistrare a folosinţei speciale a apei pentru districtele bazinului hidrografic. 
    (3) Utilizatorii de apă care nu deţin autorizaţie de folosinţă specială a apei sînt obligaţi să declare 
folosinţa specială a apei organului central al administraţiei publice în domeniul mediului în termen de 
90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
    (4) Utilizatorilor de apă care au declarat folosinţa specială a apei în conformitate cu alin. (3) li se 
acordă un termen de 6 luni pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei în 
condiţiile prezentei legi. 
     
Articolul 62 
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 18 luni de la data publicării. 
    (2) Guvernul: 
    a) în termen de 6 luni de la adoptarea prezentei legi, va înainta în Parlament propuneri privind 
aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu legea; 
    b) în termen de 18 luni de la adoptarea prezentei legi: 
    va revizui şi va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile acesteia; 
    va elabora şi va aproba actele normative necesare implementării ei. 
    (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă: 
    Codul apelor nr. 1532-XII  din 22 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 
10, art. 287); 
    art. XIX din Legea nr. 1592-XIII din  27 februarie 1998 pentru modificarea şi completarea unor acte 
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legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 326); 
    art. V din Legea nr. 493-XIV  din  9 iulie 1999 privind modificarea şi completarea unor acte 
legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 90–92, art. 452); 
    art. II din Legea nr. 454-XV din 30 iulie 2001 privind modificarea şi completarea unor acte 
legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 141–143, art. 1089); 
    art. III din Legea  nr. 523-XV  din  11 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 131–132, art. 981); 
    art. I din Legea nr. 446-XV din 13 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6–12, art. 40); 
    art. X din Legea nr. 482-XV  din  4 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6–12, art. 48); 
    art. II din Legea nr. 252-XVI din 21 octombrie 2005 cu privire la abrogarea şi modificarea unor acte 
legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 151–153, art. 724); 
    art. I din Legea nr. 202-XVI  din  26 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141–145, art. 599); 
    art. IV din Legea nr. 280-XVI  din  14 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 94–96, art. 349); 
    art. III din Legea nr. 131-XVIII  din 23 decembrie 2009 privind modificarea şi completarea unor acte 
legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23–24, art. 35). 
 
    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Marian LUPU 
 
    Nr. 272. Chişinău, 23 decembrie 2011 

 
 



                                                
 

AT-PSPS Sectorul de apa  EuropeAid/130872/C/SER/MD   Pagina 78 din 79   Raport Tehnic Nr. 11 (final) – Component 1 

 
 

 



                                                
 

AT-PSPS Sectorul de apa  EuropeAid/130872/C/SER/MD   Pagina 79 din 79   Raport Tehnic Nr. 11 (final) – Component 1 

 
 

ANEXA 2: MEMBRII GRUPULUI DE LUCRU INSTITUIT PRIN ORDIN MINISTERIAL 

 

Nr.  
d/o 

Numele prenumele Responsabilităţi Funcţia , adresa de contact 
 

1. Rodion Bajureanu Presedinte a Grupului de 
lucru 

Viceministru al mediului 

2. Serafima Tronza Secretar a Grupului de 
lucru 

Ministerul mediului, sef direcț ie 
managementul apelor 

3. Eremeev Petru Membru a Grupului de 
lucru 

MDRC, sef adjunct a directiei 
reglementari tehnice 

4.  Ion Salaru Membru a Grupului de 
lucru 

Ministerul Sanatatii, Centrul 
National de Sanatate Publica 

5. Dumitru Sireteanu  Membru a Grupului de 
lucru 

Ministerul Sanatatii, Centrul 
National de Sanatate Publica 

6. Ilie Anton Membru a Grupului de 
lucru 

Ministerul Sanatatii, Centrul 
National de Sanatate Publica 

7. Ludmila Timbaliuc Membru a Grupului de 
lucru 

Ministerul Economiei, Directia 
politici de reglementare a activitatii 
de intreprinzator 

8. Igor Serotila Membru a Grupului de 
lucru 

Academia de Stiinte a Moldovei 

9. Ion Neagu Membru a Grupului de 
lucru 

Agentia Apele Moldovei 

10. Svetlana Maruseac Membru a Grupului de 
lucru 

Inspectoratul Ecologic de Stat 

11. Nicolae Laptedulce Membru a Grupului de 
lucru 

Academia de Ştiinţe, Institutul de 
Zoologie 

12. Maria Sandu Membru a Grupului de 
lucru 

Institutul de Ecologie si Geografie 

13. Constantin Moraru Membru a Grupului de 
lucru 

Academia de Stiinte a Moldovei 

14. Jelalite Ghene Membru a Grupului de 
lucru 

Academia de Stiinte a Moldovei 

15. Osievschi Veaceslav Membru a Grupului de 
lucru 

Serviciul Piscicol 

16. Mariana Merlan  Membru a Grupului de 
lucru 

AGRM 

17. Valeriu Cojocaru Membru a Grupului de 
lucru 

AAM 

18. Olivier van Stratum Membru a Grupului de 
lucru 

Expert international legal, proiect 
Asistentă Tehnică PSPS 

19. Sergiu Dragoman Membru a Grupului de 
lucru 

Expert juridic national, proiect 
Asistentă Tehnică PSPS 

 

 

 


