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ANEXA A3 

Regulamente relevante  

Tabel 1: Legislatie principala UE 

Numar act/Data Descriere 

Directive Principale 

Directiva Consiliului  1/271/EEC din 21 Mai 1991 
Privind tratarea apelor urbane menajere, 

modificata de Directiva 98/15/EC 

Directiva Consiliului 98/83/EC din 3 Noiembrie 1998 
Privind calitatea apei destinata consumului 

uman. 

Directiva 2000/60/EC a Parlamentului European si a 

Consiliului din 23 Octombrie 2000 

Stabileste cadru de politica comunitara in 

domeniul apei 

Alte Directive Relevante 

Directiva Consiliului  75/440/EEC din 16 Iunie 1975 
Privind calitatea apelor de suprafata destinate 

prelevarii apei potabile in Statele Membre. 

Directiva Consiliului 76/464/EEC din 4 Mai 1976 

Privind poluarea cauzata de anumite substante 

periculoase evacuate in mediu acvatic a 

Comunitatii (si 7 subdirective) 

Directiva Consiliului 76/160/EEC din 8 Dec. 1975 Privind calitatea apei pentru imbaiere. 

Directiva Consiliului 86/280/EEC din 12 Iunie 1986 

Privind valorile limita si obiectivele de calitate 

pentru evacuarile anumitor substante 

periculoase precizate in Lista I a Anexei din 

Directiva 76/464/EEC. 

Directiva Consiliului 80/68/EEC din17 Decembrie 

1979 

Privind protectia apelor subterane impotriva 

poluarii cauzatede anumite substante 

periculoase. 

Directiva Consiliului 79/869/EEC din 9 Oct. 1979 

Privind metodele de masurare si frecventa de 

prelevare sianaliza a apelor de suprafata 

destinate prelevarii apei potabile in Statele 

Membre. 

Directiva Consiliului 78/659/EEC din18 Iulie 1978 

Privind calitatea apelor dulci care trebuie sa fie 

protejate sau imbunatatite in scopul sustinerii 

vietii piscicole. 

Directiva Consiliului 85/337/EEC din 27 Iunie 1985 
Referitor la evaluarea efectelor a anumitor 

proiecte publice si private de mediu. 

Directiva Consiliului 2001/42/EC din 27 Iunie 2001 
Referitor la evaluarea efectelor anumitor 

planuri si asupre mediului. 
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Tabel 2: Legislatie europeana si normele romanesti corespondente 

Legislatie Europeana Legislatie Nationala 

Directiva 98/271/EC din 21 Mai 

1991 privind tratarea apei urbane 

menajere, modificata de Directiva 

98/15/EC  

 

Amendata prin 398L0015 

 

 

Amendata prin 303R1882 

HG nr. 188/28.02.2002 (OG  nr.187/20.03.2002) si ulterior 

modificata, pentru aprobarea Normelor Tehnice privind condiȚiile 

de evacuare a apelor uzate în mediul acvatic OM nr. 

1141/06.12.2002 (OG nr. 21/16.01.2003) privind aprobarea 

Procedurii si competenȚelor de emitere a avizelor si autorizatiilor si 

de gospodărirea apelor.  

OM nr. 1241/16.01.2003 (OG nr. 104/19.02.2003) privind 

aprobarea procedurii pentru modificarea sau retragerea  permiselor 

si licentelor de gospodărire a apelor. 

Directiva 98/271/EC din 21 Mai 1991 privind tratarea apei urbane 

menajere, modificata de Directiva 98/15/EC 

Amendata prin 398L0015 

Amendata prin 303R1882 

Ordinul nr. 49/2004 al Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si 

Mediului pentru aprobarea Normelor Tehnice privind protectia 

mediului in special a solurilor, cand se utilizeaza namoluri de 

epurare in agricultura, publicat in M.O. nr. 66/27.01.2004, care 

transpune prevederile Directivei 86/278/EEC privind protectia 

mediului, in special a solurilor, cand se utilizeaza namoluri de 

epurare in agricultura. 

Directiva 98/83/CE din 3 

Noiembrie 1998 privind 

calitatea apei destinata 

consumului uman. 

 

 

Amendata prin 303R1882 

Legea nr. 458/08.07.2002 (OG nr. 552/29.07.2002) privind calitatea 

apei potabile 

Legea nr. 311/28.06.2004 (OG nr. 582/30.06.2004) pentru 

amendarea Legii nr. 458/2002 (MO Nr. 552/29.07.2002) privind  

calitatea apei potabile 

HG nr. 974/15.06.2004 (OG nr. 669/26.07.2004) privind aprobarea 

normelor de supraveghere, inspecȚie sanitară si monitorizare a 

calităȚii apei potabile si procedura de autorizare sanitara pentru 

folosirea si stocarea apei potabile 

Directiva 2000/60/EC din 23 

Octombrie 2000 ce stabileste 

cadrul pentru actiunile 

Comunitatii in domeniul 

politicii apelor 

 

Amendata prin 301D2455  

Legea Apelor nr.107/25.09.1996 (OG nr. 244/08.10.1996) 

Legea nr. 310/28.06.2004 (OG nr. 584/30.06.2004) pentru 

modificarea Legii Apelor nr. 107/25.09.1996 (MO nr. 

244/08.10.1996) 

HG nr. 472/09.06.2000 (OG nr. 272/15.06.2000) privind unele 

masuri de protectie a calitatii mediului acvatic. 

OM nr. 281/11.04.1997 (MO nr. 100 bis/26.05.1997) privind 

aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informaȚia de 

gospodărire a apelor 

OM nr. 913/15.10.2001 (nepublicat) pentru aprobarea Cadrului 



Actualizare Master Plan „Extinderea şi reabilitarea   Anexa A3- Regulamente relevante 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” 

3 

 
 

Legislatie Europeana Legislatie Nationala 

Planului de Gospodărire a Apelor privind bazinele hidrografice  

OM nr. 1146/10.12.2002 (MO nr. 197/27.03.2002) privind 

aprobarea Normelor pentru obiectivele de referinȚă privind 

clasificarea apelor de suprafaţă 

 

Tabel 3: Legislatia romaneasca privind apa 

Nr. regulament  Nume 

 regulament 

Descriere 

458/2002 

Legea nr. 458/ 

08.07.2002 (MO nr. 552/ 

29.07.2002) privind 

calitatea apei potabile 

Legea stabileste limitele maxim admisibile pentru 

parametrii mirobiologici, chimici si de calitate; 

parametrii pentru control si monitorizare; frecvanta 

minima a prelevarii probelor si efectuarii analizelor 

apei potabile distribuita prin sisteme publice, 

rezervoare mobile sau folosite ca surse in industria 

alimentara sau imbutelierii apei potabile. 

HG 100/2002 

Normele de calitate pe 

care trebuie sa le 

indeplineasca apele de 

suprafata utilizate 

pentru potabilizare – 

NTPA-013 MO nr. 

130/19.02.2002 

Normele reglementeaza cerintele de calitate pe care 

apa bruta de suprafata trebuie sa le indeplineasca 

pentru a putea fi folosita la producerea apei potabile. 

Normele nu se aplica apelor subterane si apelor 

sulfuroase. Apele de suprafata sunt clasificate in trei 

categorii, care corespund, fiecare, unui nivel standard 

de tratare si caracteristici fizice, chimice si 

microbiologice. 

HG 101/1997 

Norme speciale cu 

privire la caracteristicile 

si dimensiunile zonelor 

de protectie sanitara 

MO nr. 62/10.04.1997 

Stabileste normele speciale cu privire la 

caracteristicile si dimensiunile zonelor de protectie 

sanitara in vecinatatea surselor de apa, lucrarilor de 

captare, constructii si instalatii de alimentare cu apa. 

Stabileste masurile pentru folosinta terenului din 

interiorul zonei de protectie hidrologica. 

HG 472/2000 

Hotarare de Guvern cu 

privire la masurile de 

protectie a calitatii 

resurselor de apa  

MO nr. 272/15.06.2000 

Stabileste masurile de protectie a surselor de apa de 

suprafata si subterane si a ecosistemelor acvatice 

avand in vedere imbunatatirea si mentinerea calitatii 

naturale pentru evitarea efectelor negative asupra 

mediului si sanatatii oamenilor in contextul unei 

dezvoltari durabile. 

 

Tabel 4: Legislatie romaneasca de mediu 

Nr. regulament  Nume  regulament Descriere 

137/1995 

republicata in 

2000 

Legea protectiei 

mediului 

MO nr. 70/17.02.2000 

Legislatia de baza a protectiei mediului bazata pe 

principiul dezvoltarii durabile. Include protectia apei si 

ecosistemelor acvatice si lista activitatilor supuse 

procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului 

pentru emiterea acordului si/sau autorizatiei de mediu. 
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HG 918/2002 

Stabileste Procedura 

cadru pentru evaluarea 

impactului asupra 

mediului si de 

aprobare a listei 

proiectelor publice sau 

private supuse acestei 

proceduri. 

MO nr. 

686/17.09.2002 

Rezolutia stabileste cadrul procedural pentru evaluarea 

impactului asupra mediului, aplicata in vederea emiterii 

acordului de mediu pentru proiecte care au efecte 

semnificative asupra mediului. Anexa 1 contine lista 

proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului. 

Anexa 2 contine lista proiectelor care necesita evaluarea 

impactului asupra mediului. Anexa 3 contine criteriul de 

selectie pentru stabilirea cerintelor ce trebuie indeplinite 

pentru efectuarea evaluarii si Anexa 4 contine lista 

informatiilor cerute de la proprietarul proiectului pentru 

evaluarea impactului asupra mediului 

OM 860/2002 

Procedura de evaluare 

a impactului asupra 

mediului si de emitere 

a acordului de mediu  

MO nr. 52/30.01.2003 

Reglementeaza conditiile pentru obtinerea acordurilor de 

mediu pentru proiecte cu impact semnificativ asupra 

mediului. Completeaza cerintele HG 918/2002. 

OM 863/2002 

Norme metodologice 

de aplicare a etapelor 

din Procedura-cadru 

de evaluare a 

impactului asupra 

mediului. MO nr. 

52/30.01.2003 

Stabileste normele aplicabile cadrului procedural de 

evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite 

proiecte publice sau private. Completeaza si mai mult 

cerintele HG 918/2002. 

HG 1076/2004 

Stabileste procedura 

de evaluare de 

mediului pentru 

planuri si programe. 

MO nr. 707/5.082004 

Stabileste procedura pentru evaluare de mediu,definind 

rolul autoritatilor responsabile pentru protectia mediului, 

cerintele de consultare a partilor interesate si participare a 

publicului. Planurile si programele supuse evaluarii de 

mediu includ si gospodarirea apelor 

22/ 2001 

Legea care ratifica 

Conventia 

international privind 

impactul asupra 

mediului in context  

transfrontalier, 

adoptata la Espoo la 

25 Ferbruarie 1991.                   

MO nr. 05/01.03.2001 

Stipuleaza continutul documentelor de evaluarea a 

impactului asupra mediului, criteriile general aplicabile 

de determinare a importantei impactului asupramediului 

si procedura de notificare a activitatilor suspecte a avea 

un impact negativ semnificativ transfrontalier. 

107/1996 

Legea Apelor 

MO nr. 

224/08.10.1996 

Stabileste regimul folosirii apelor, inclusiv lucrarilor de 

gospodarirea apelor, planificarea bazinelor hidrografice, 

regimul apelor si lucrarilor de apa. Legea stabileste 

marimea zonelor de protectie in jurulacumularilor si altor 

lucrari hidrotehnice. 

1146/2002 

Norme referitoare la 

obiectivele utilizate 

pentru clasificarea 

calitatii  apelor de 

suprafata. 

Ordinul stabileste clasificarea calitatii apelor, sub 

prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 si respectarea 

obiectivelor de referinta. Patru clase de calitate 

suntstabilite. 

14/1995 

Legea ratifica 

Conventia privind 

cooperarea pentru 

protectia si utilizarea 

durabila a Fluviului 

Dunarea, semnata la 

Legea include masuri speciale pentru protectia resurselor 

de apa; limiteaza emisiile; obiective de calitate a apei si 

un inventar al emisiilor. Stabileste crearea Comisiei 

Internationale pentru protectia Fluviului Dunarea, 

precum si responsabilitatile si prerogativele sale. 
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Tabel 5: Standarde si normative privind proiectarea si constructia instalatiilor de apa si apa uzata 

 

Sofia la 29 Iunie 1994.              

MO nr. 41/ 27.02.1995 

30/1995 

Legea pentru 

ratificarea Conventiei 

privind protectia si 

utilizarea cursurilor de 

apa transfrontiera si a 

lacurilor de  

acumulare, semnata la 

Helsinki, 17 Martie  

1992. 

MO nr. 82/03.051995 

Stabileste obligatiile statelor riverane pentru prevenirea, 

controlul si reducerea impacturilor transfrontaliere. 

Legea contine prevederi pentru cooperare bilaterala si 

multilaterala, supraveghere comuna, sisteme de 

avertizare si asistenta reciproca. Stipuleaza liniile 

directoare pentru dezvolatarea celor mai bune practice de 

mediu, pentru dezvoltarea obiectivelor. 

Nr.  Nume Descriere 

NTPA – 

001/2002 

Norme tehnice privind 

stabilirea limitelor de 

incarcare cu poluanti a 

apelor uzate industriale si 

orasenesti la evacuarea in 

receptori naturali, NTPA – 

001 MO nr.187/20.03.2002 

Normele stabilesc incarcarile limita cu poluanti ale 

apelor uzate industriale si urbane descarcate in 

receptori naturali; introduce restrictii in evacuarea 

apelor uzate, limite de incarcare cu poluanti a apelor 

uzate industriale si urbane descarcate in receptori 

naturali. Prevede metode de stabilire a valorilor 

limitelor acceptabile a poluantilor din apele uzate 

descarcate in receptori naturali. 

NTPA – 

002/2002 

Norme privind conditiile de 

evacuare a apelor uzate in 

retelele de canalizare ale 

localitatilor si direct in 

statiile de epurare NTPA – 

002 MO nr.187/20.03.2002 

Normele stabilesc principalii parametrii/indicatori de 

calitate pentru apa uzata, conditiile acceptabile de 

descarcare si restrictii de descarcare a apei uzate in 

sistemele de canalizare si/sau direct in statii de 

epurare orasenesti. 

NTPA – 

011/2002 

Norme tehnice privind 

colectarea, tratarea si 

evacuarea apelor uzate 

orasenesti, NTPA – 011 

MO nr.187/20.03.2002 

Normele reglementeaza colectarea, tratarea si 

evacuarea apelor uzate orasenesti, cerintele pentru 

proiectarea, constructia si intretinerea sistemelor de 

canalizare si statiilor de epurare; prescriptii pentru 

descarcarea apelor uzate urbane din statiile de epurare 

urbane in zone sensibile supuse eutrofizarii 

parametrii/ indicatori de calitate, concentratii si  

metode de determinare); sectoarele industriale si 

conditii de constrangere. Ele stabilesc programul de 

monitorizare si procedurile de descarcare a apelor 

uzate urbane si industriale din statii de epurare in 

receptori naturali: metode de prelevare a probelor, 

numarul minim de probe, criterii de calitate, numarul 

maxim de probe care poate depasi criteriile de calitate 

si raportari obligatorii. 


