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REFERAT DE APROBARE 

 

În conformitate cu prevederile art. 50 al Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările 

ulterioare lucrările care se execută pe ape sau care au legătură cu apele pot fi promovate şi 

executate numai în baza avizului de gospodărire a apelor şi, respectiv, notificării emise de 

Administraţia Naţională "Apele Române". Punerea în funcţiune sau exploatarea acestor lucrări se 

face numai în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor şi, după caz, a notificării emise de 

Administraţia Naţională "Apele Române". 

Pentru emiterea avizului sau autorizaţiei de gospodărire a apelor beneficiarii lucrărilor trebuie să 

depună, la unitatea competentă din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române", o 

documentaţie tehnică întocmită de unităţi atestate potrivit legii. Conţinutul acestor documentaţii, 

în funcţie de tipul investiţiei, este stabilită prin  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. 

Având în vedere că este necesară acordarea unei atenții sporite implementării obiectivelor 

Directivei Cadru pentru Apă a Uniunii Europene, transpuse în legislația națională prin Legea 

apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, trebuie modificate prevederile legate 

de conținutul documentațiilor elaborate pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor în sensul 

prevederii unei analize referitoare la influența proiectului asupra stării/potențialului ecologic al 

corpurilor de apă. Această analiză este impusă și de solicitarea Comisiei Europene de emitere a 

unei declarații privind impactul asupra stării corpurilor de apă pentru proiectele majore finanțate 

din fonduri europene.  

Pe de altă parte, în cadrul investiţiilor realizate pe ape sau în legătură cu apele un interes particular 

s-a acordat în ultima perioadă realizării lucrărilor de valorificare energetică a potenţialului apelor 

prin microhidrocentrale. Prin natura acestora, în general, dezvoltările de proiecte 

microhidroenergetice s-au făcut pe cursurile de apă din zonele montane astfel încât să valorifice 



potenţialul căderilor. Pe de altă parte, în aceste zone montane sunt declarate un mare număr de arii 

naturale protejate ceea ce a făcut ca inevitabil dezvoltarea de microhidrocentrale să interfereze şi 

să prezinte un risc pentru speciile protejate din aceste arii naturale. Totodată, constructia de 

microhidrocentrale poate conduce la modificări hidromorfologice ale albiilor cursurilor de apa, iar 

acest impact poate afecta starea corpurilor de apă. În plus, acest impact poate fi amplificat de 

amplasarea mai multor microhidrocentrale pe acelaşi curs de apă. Astfel se ajunge in situatia in 

care este afectata continuitatea cursului de apa, cu efecte asupra speciilor migratoare, sau reducerea 

semnificativa a debitelor de apa în aval de amplasamentul microhidrocentralelor ceea ce afecteaza 

ecosistemele acvatice.       

Datorită acestei situaţii problema avizării şi autorizării acestor microhidrocentrale pe anumite 

cursuri de apă a ajuns în atenţia Comisiei Europene care evidenţiază problema afectării ariilor 

naturale protejate şi a stării corpurilor de apă. 

Legat de ariile naturale protejate, OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 49/2011, prevede la art 28, alin. 2, că orice plan sau proiect care nu are o legătură 

directă ori nu este necesar pentru managementul ariei natural protejate de interes comunitar, dar 

care ar putea afecta în mod semnificativ aria, singur sau în combinaţie cu alte planuri ori proiecte, 

este supus unei evaluări adecvate a efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate de interes 

comunitar, avându-se în vedere obiectivele de conservare a acesteia. Modul de evaluare adecvată 

este stabilit prin Ordinul 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.  

În vederea remedierii disfuncţionalităţilor constatate în reglementarea realizării de 

microhidrocentrale sau de alte investiții cu impact asupra resursei de apă considerăm necesar ca 

pentru avizarea acestora, în arii naturale protejate, să se solicite prezentarea raportului evaluării 

adecvate. Totodată credem că este necesar să fie prezentată o analiză a influenței pe care aceste 

investiţii le au asupra corpurilor de apă inclusiv analizarea impactului cumulativ cu alte lucrări 

existente în zona unor astfel de investiţii. 

În același timp considerăm necesară modificarea Art. 12 lit. l) pentru corelarea cu art.6 litera j) din 

Ordinul nr.1163/2007 privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătățirea soluțiilor tehnice de 

proiectare și de realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare și reamenajare a cursurilor de apă, 

pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor. 

Pe de altă parte având în vedere numeroasele probleme apărute în decursul timpului privind 

obținerea autorizației de construire pentru lucrările de extracţie nisipuri şi pietrişuri din albiile 

cursurilor de apă de către A.N. “Apele Române”, se consideră că pentru acest tip de activitate 

desfăşurată de beneficiari ca urmare a obţinerii de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale 

a unei licenţe de concesionare a activităţii de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor pe o anumită 

perioadă sau pe baza permisului de exploatare emis pe o perioadă de maxim un an, nu este necesar 

să se solicite şi să obţină autorizaţie de construire, din următoarele motive: 

- extracţia nisipurilor şi pietrişurilor nu este o lucrare de investiţie, este o lucrare de 

întreţinere a albiei, deoarece extragerile de agregate minerale au ca principal scop refacerea 

regimului de curgere al debitelor medii şi mari prin exploatarea zonelor de deponii (insule, plaje) 

create în urma viiturilor astfel încât să se diminueze fenomenele de eroziune ale malurilor; albia 

cursului de apă este într-o dinamică permanentă în funcţie de debitele de apă tranzitate; 



- decolmatarea (reprofilarea, recalibrarea) albiei prin extragerile de nisipuri şi pietrişuri sunt 

cantonate în zone cu deponii şi nu pot fi considerate lucrări de investiţii întrucât nu se execută un 

obiectiv care apoi să fie exploatat şi întreţinut; 

- conform art. 11 pct. i) din Legea nr. 199/2004 pentru completarea şi modificarea Legii nr. 

50/1991, sunt exceptate de la prevederile privind obţinerea autorizaţiei de construire lucrările de 

întreţinere ale căilor de comunicaţii, lucrări similare cu lucrările de reprofilare a albiilor cursurilor 

de apă. 

Solicitarea și obținerea autorizației de construire va ramâne obligatorie, în continuare, pentru 

realizarea/instalarea stațiilor de sortare a agregatelor minerale. 

 

Faţă de cele prezentate am elaborat proiectul de Ordin pentru modificare 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, pe care vă rugăm să-l aprobaţi. 
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