
 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
 

 

ORDIN 

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 799 din  

6 februarie 2012, privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice 

de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de 

gospodărire a apelor 

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. /G.C. din .......... al Direcţiei managementul resurselor 

de apă  din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor , 

În temeiul prevederilor art. 110 lit. f) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor 

 

 

    ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin: 

 

    Art. I. Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 799 din 6 februarie 2012 privind  

aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare 

obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, publicat în 

Monitorul Oficial nr.151 din 7 martie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. La Anexa 1, art. 7, după litera e) se introduce o literă nouă e1) cu următorul conţinut: 

“Raport de evaluare adecvată pentru investiţiile amplasate în arii naturale protejate, elaborat în 

conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010 pentru 

aprobarea Ghidului Metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor 

sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.” 

 

2. La Anexa 1, art. 7, după litera e1) se introduce o literă nouă e2) cu următorul conţinut: 

“Analiza  privind influența investiției/proiectului propus  asupra stării/potenţialului ecologic al 

corpului/corpurilor de apă de suprafață, respectiv a stării corpului/corpurilor de apă subterane în 

legătură cu investiția , inclusiv impactul cumulativ cu alte lucrări existente. În cazul unor noi 

modificări ale caracteristicilor fizice ale corpului/corpurilor de apă de suprafață sau al modificării 

nivelului corpului/corpurilor de apă subterană, este necesar să se analizeze riscul deteriorării 

potențialului corpului/corpurilor de apă de suprafață, respectiv a stării cantitative a 

corpului/corpurilor de apă subterane. Dacă din analiză rezultă riscul deterirorii stării corpurilor 



de apă este necesar ca documentația să cuprindă justificările cerute de alin.(2) art. 2.7 din Legea 

Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare.”   

 

3. La Anexa 1, art.12, litera l) se modifică și va avea următorul conținut: 

 „l) lucrãrile de barare a cursurilor de apã mai înalte de 0,4 m vor fi prevãzute cu pasaje de trecere 

(scãri de peşti) pentru fauna acvaticã migratoare;  

 

4. La Anexa 1, art.43, litera e) se modifică și va avea următorul conținut: 

“e) autorizaţia de construire eliberatã de autoritãţile competente pentru stații de sortare;” 

         

    Art. II.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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