Anexa nr. 12
la Ordinul nr.18 din 29.03.2019

PAȘAPORTUL E-PERMIS
RECHIZITELE

DETALIILE SERVICIULUI

Denumirea:

Autorizație de mediu pentru folosința specială a apei

Descrierea:

Este documentul care atestă dreptul de folosință a apelor pentru următoarele
activități:
a) captarea apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane pentru
alimentarea 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) utilizarea apei pentru generarea de energie hidro-electrică;
g) exploatarea 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.
Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342978

Cadrul legal:

Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340497
HG nr. 894 din 12.11.2013 cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului
unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosința specială a apei http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350368

Hotărîre Nr. 977 din 16.08.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de
exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor
http://lex.justice.md/md/366284/
Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului
privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de
canalizare şi/sau în emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi rurale
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350537
Codul Subsolului nr. 3 din 02.02.2009
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331271

Formularul de
cerere:
Documentele
necesare:

Anexa A. Model de cerere
I. Pentru autorizarea activităților:

de captare a apei din sursele de apă de suprafață și din cele subterane
pentru aprovizionarea cu apă destinată consumului uman;

de captare și folosință a apei din sursele de apă de suprafață și din
cele subterane în scopuri tehnice și industriale, inclusiv la prelucrarea
produselor alimentare și în agroindustrial;

de folosință a apei în acvacultură și piscicultură
1. Documentul care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

terenului pe care este situat corpul de apă, asupra construcțiilor
hidrotehnice, precum și a altor construcții destinate folosinței apelor;
Planul și/sau schema terenului, cu indicarea construcțiilor hidrotehnice,
după caz, a mijloacelor de măsurare a cantității de apă care urmează a fi
folosită și deversată, precum și a altor construcții destinate folosinței
apelor;
Pașaportul prizei de apă (pașaportul sondei arteziene, fîntînii de mină,
pașaportul stației de captare a apei);
Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor și a lacurilor de
acumulare (elaborat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 977/2016);
Calculele cantității de apă care urmează a fi folosită și a volumului de ape
uzate;
Planul de acțiuni/investiții privind protecția resurselor de apă în perioada
de folosință a apei;
Rezultatele analizelor fizico-chimice și/sau bacteriologice ale apei,
efectuate de laboratoarele acreditate în domeniu;
Contractul pentru folosirea sectorului de subsol (în cazul îmbutelierii apei
și/sau captării apei mai mult de 1000 m3/zi);
Contractul de transportare și recepție a apelor uzate pentru epurare, în cazul
lipsei propriului sistem de evacuare și epurare a apelor uzate;
Dovada publicării în presa locală a anunțului cu privire la solicitarea
eliberării autorizației de mediu pentru folosința specială a apei.

II. Pentru autorizarea activităților de captare și folosință a apei din diferite
surse pentru irigare
1. Documentul care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra
terenului pe care este situat corpul de apă, asupra construcțiilor
hidrotehnice, precum și a altor construcții destinate folosinței apelor;
2. Planul și/sau schema terenului, cu indicarea construcțiilor hidrotehnice,
după caz, a mijloacelor de măsurare a cantității de apă care urmează a fi
folosită și deversată, precum și a altor construcții destinate folosinței
apelor;
3. Pașaportul prizei de apă (pașaportul sondei arteziene, fîntînii de mină,
pașaportul stației de captare a apei);
4. Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor și a lacurilor de
acumulare (elaborat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.
977/2016);
5. Calculele cantității de apă care urmează a fi folosită și a volumului de ape

uzate;
6. Planul de acțiuni/investiții privind protecția resurselor de apă în perioada

de folosință a apei;
7. Rezultatele analizelor fizico-chimice și/sau bacteriologice ale apei,

efectuate de laboratoarele acreditate în domeniu;
8. Contractul pentru folosirea sectorului de subsol;
9. Dovada publicării în presa locală a anunțului cu privire la solicitarea

eliberării autorizației de mediu pentru folosința specială a apei.
III. Pentru autorizarea activităților de deversare a apelor uzate
1. Planul și/sau schema terenului, cu indicarea construcțiilor hidrotehnice,
după caz, a mijloacelor de măsurare a cantității de apă care urmează a fi
folosită și deversată, precum și a altor construcții destinate folosinței
apelor;
2. Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor și a lacurilor de
acumulare (elaborat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.
977/2016);
3. Calculele cantității de apă care urmează a fi folosită și a volumului de ape
uzate;
4. Rezultatele analizelor fizico-chimice și/sau bacteriologice ale apei,
efectuate de laboratoarele acreditate în domeniu;
5. Dovada publicării în presa locală a anunțului cu privire la solicitarea
eliberării autorizației de mediu pentru folosința specială a apei.
IV. Pentru autorizarea activităților de utilizare a apei pentru generarea de
energie hidroelectrică
1. Planul și/sau schema terenului, cu indicarea construcțiilor hidrotehnice,
după caz, a mijloacelor de măsurare a cantității de apă care urmează a fi
folosită și deversată, precum și a altor construcții destinate folosinței
apelor;
2. Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor și a lacurilor de
acumulare (elaborat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.
977/2016);
3. Calculele cantității de apă care urmează a fi folosită și a volumului de ape
uzate;
4. Planul de acțiuni/investiții privind protecția resurselor de apă în perioada
de folosință a apei;
5. Dovada publicării în presa locală a anunțului cu privire la solicitarea
eliberării autorizației de mediu pentru folosința specială a apei.
V. Pentru autorizarea activităților de utilizare a apei pentru:

exploatarea de pontoane, debarcadere și alte structuri hidraulice pe
terenul fondului de apa;

dezvoltarea și exploatarea comercială a plajelor și a zonelor de
agrement
1. Documentul care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra

terenului pe care este situat corpul de apă, asupra construcțiilor
hidrotehnice, precum și asupra altor construcții destinate folosinței apelor;

2. Planul și/sau schema terenului, cu indicarea, după caz, a construcțiilor

3.

4.
5.
6.

hidrotehnice, a mijloacelor de măsurare a cantității de apă care urmează a
fi folosită și deversată, precum și a altor construcții destinate folosinței
apelor;
Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor și a lacurilor de
acumulare (elaborat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.
977/2016);
Planul de acțiuni/investiții privind protecția resurselor de apă în perioada
de folosință a apei;
Rezultatele analizelor privind proprietățile fizico-chimice și/sau
bacteriologice ale apei, efectuate de laboratoarele acreditate în domeniu;
Dovada publicării în presa locală a anunțului cu privire la solicitarea
eliberării autorizației de mediu pentru folosința specială a apei.

Precondiții și alte
cerințe (dacă
există)

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 Agenția de Mediu în termen de 30 de zile de la publicarea Anunţului.

Taxa:

Pentru solicitările de eliberare a autorizației pentru un termen pînă la 3 ani,
inclusiv - 1000 lei
Pentru solicitările de eliberare a autorizației pentru un termen lung (4-25 ani) 3000 lei.

Modelul de act
permisiv:

Vedeți anexa B. Modelul de act permisiv

Procesul de
examinare și
aprobare:

1. Solicitantul (sau reprezentantul său legal) intră în sistem (Portalul electronic al
serviciilor publice) personal sau cu ajutorul recepționarului de la ghișeu.
2. Solicitantul (sau reprezentantul său legal) îndeplinește cererea și încarcă
documentele necesare, personal sau cu ajutorul recepționarului de la ghișeu.
3. În cazul când Solicitantul (sau reprezentantul său legal):
a) depune cererea și documentele necesare cu ajutorul recepționarului de la
ghișeu, recepționarul:

va primi și va înregistra corespunzător cererea de solicitare a acordului și
va primi documentele prezentate de solicitant, și

va elibera imediat și necondiționat solicitantului certificatul constatator
conform modelului indicat în anexa nr. 3 la Legea 160 din 22.07.2011, și

va expedia cazul (copiile electronice ale cererii și a documentelor
prezentate) Agenției de Mediu pentru examinare.
Cererea poate fi returnată solicitantului doar în cazul când aceasta nu conține
informația necesară pentru identificarea solicitantului.
b) depune cererea și încarcă documentele personal direct în sistem, sistemul:

va genera automat documentul în format electronic de confirmare a
primirii cererii și documentelor („certificatul constatator”) și


în mod automat va direcționa cererea și setul de documente Agenției de
Mediu.
4.
Agenția de Mediu (specialistul) deschide cazul, examinează cererea și
documentele însoțitoare, verifică respectarea condițiilor. În cazul constatării
lipsei documentelor/informației necesare prevăzute expres de legislație,
specialistul va sista termenul de examinare a cererii și va informa imediat despre
acest fapt solicitantul cu specificarea și descrierea temeiului suspendării,
termenului și acțiunilor de remediere pentru a iniția examinarea cererii.
5.
În procesul de examinare a dosarului, Specialistul
organizează
examinările acestuia de către autoritățile implicate în proces
notificînd
Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția pentru Geologie și Resurse
Minerale, Agenția „Apele Moldovei”, Agenția Națională pentru Sănătate Publică,
Agenția pentru Supraveghere Tehnică și Agenția Națională pentru Siguranța
Alimentelor despre necesitatea prezentării
avizului corespunzător. Prin
intermediul unor interfeţe WEB funcţionarii autorităţilor publice implicate în
procesul de autorizare a folosinţei speciale a apei vor ataşa la dosar deciziile
controalelor efectuate sau avizele perfectate de autorităţile publice respective. În
cazul în care autoritatea publică nu se implică în termen legal (nu introduce avizul
în termenul prevăzut) sistemul va notifica specialistul în vederea întreprinderilor
măsurilor respective.
6.
Dacă eliberarea actului permisiv este acceptată, solicitantul (sau
reprezentantul său legal) primește o notificare electronică și achită taxa stabilită
prin serviciul M-Pay sau la bancă, prezentînd dovada achitării.
7.
Specialistul perfectează decizia de eliberare a Autorizației sau scrie o
scrisoare de respingere, cu o justificare corespunzătoare în temeiul prevederilor
legii, pe care o va expedia pentru aprobarea finală conducerii Agenției de Mediu.
Dacă decizia corespunde condiţiilor de eliberare a autorizaţiei, conducătorul
respectiv va aproba decizia.
8.
Când Autorizația este semnată, solicitantul (sau reprezentantul său legal)
primește o
notificare electronică, descarcă actul permisiv și confirmă
recepționarea documentului.
9.
În cazul cînd actul permisiv se eliberează pe hârtie (la solicitare sau
conform cerințelor actelor normative), recepționarul tipărește actul permisiv, îl
livrează solicitantului (sau reprezentantului său legal) și confirmă recepționarea.
10.
Titularul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei poate
solicita 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.
11.
Titularul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei poate
solicita modificarea autorizaţiei în caz de modificare substanţială survenită în
exploatare care poate avea efecte semnificative asupra apelor.
Durata de prestare
a serviciului:

Perioada de

Termenul maxim de examinare a cererii de eliberare a Autorizaţiei de mediu
pentru folosința specială a apei este de două luni.
În cazul solicitării Autorizaţiei de mediu pentru folosința specială a apei pe un
termen lung (25 de ani), termenul de examinare a Cererii poate fi prelungit cu
două luni.
Termenul de valabilitate (obișnuit) este de 12 ani.

valabilitate:

Pentru folosință de lungă durată termenul de valabilitate este de 25 de ani.
La solicitare, autorizația poate fi eliberată și pentru un termen mai scurt de 12 ani.

Prestatorul:

Agenția de Mediu

URL al serviciului:

Se va indica la momentul lansării sistemului

Locația serviciului:

Se va indica la momentul lansării sistemului

Relații clienți:

Se va indica la momentul lansării sistemului

Anexa A. Model de Cerere

Către Agenția de Mediu
De la persoana fizică/juridică:
Denumirea:_________________________________________________________________________
Forma juridică de organizare:___________________________________________________________
Reprezentată de:_____________________________________________________________________
Funcția:____________________________________________________________________________
IDNP/IDNO________________________________________________________________________
Adresa juridică:______________________________________________________________________
Telefon de contact:___________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
Caracteristica activității de producție ____________________________________________________

CERERE
privind
eliberarea
prelungirea
modificarea
Autorizației de mediu pentru folosința specială a apei
Rog să eliberați (prelungiți/modificați) Autorizația de mediu pentru folosința specială a apei conform
următoarelor caracteristici:
Scopul folosinței apei (consum uman/ tehnic/ industrial/ irigare/acvacultură/piscicultură/ deversarea apelor
uzate/producerea energiei hidroelectrice)________________________________
Sursa de apă (sonda arteziană/rîu/bazin acvatic)_________________________________________
Locația/Adresa corpului de apă ______________________________________________________
Durata pentru care se solicită Autorizația ______________________________________________
Tipul de deversare a apelor uzate (centralizat prin rețele de canalizare/hazna/cîmpuri infiltrate)___
_______________________________________________________________________________
Volumul de deversare solicitat după tipul de deversare___________________________________
Receptorul apelor uzate epurate (corpul de apă) ________________________________________
Anexez la prezenta Cerere următoarele documente:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
Despre rezultatul examinării Cererii rugăm să fim informați la:
Adresa:_____________________________________________________________
Telefon:_____________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________
Totodată, rog să expediați originalul Autorizației pe suport de hîrtie la adresa ____________
_______________________________________________________________________________
(se completează numai în cazul în care solicitantul dorește livrarea prin poștă a actului)
Declarăm pe propria răspundere că datele indicate în prezenta cerere și documentele anexate sînt
veridice și corecte.

Nume, prenume:___________________

Semnătura:___________________
Data depunerii cererii: ___________
L.Ș

Anexa B. Model de Autorizație
MINISTERUL
AGRICULTURII,
DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENŢIA DE MEDIU

АГЕНTСТВО
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

MD-2005 mun.Chişinău, str. Albișoara, 38
e-mail: am@mediu.gov.md, web: www.am.gov.md

AUTORIZAŢIA DE MEDIU PENTRU FOLOSINŢA SPECIALĂ A APEI
nr. de înregistrare.................... data ....................
Persoana fizică/persoana juridică:
IDNP/ IDNO:
Adresa juridică:
Telefon de contact, E-mail:
Reprezentată de:
Caracteristica activităţii de producere:
Cererea nr.

depusă la:

zi/luna/an

Valabilitatea autorizatiei:

pana la
zi/luna/an

zi/luna/an

Scopul folosintei apei:
Captarea autorizată a apei (mii m3/an): 0.0
Limitarea posibilă a captării apei (conditionarea) :
Ape de suprafață
3

Ape subterane de adancime

Ape subterane freatice

Volum (m /zi)

Volum (mii
m3/an)

Volum (m /zi)

Volum (mii
m3/an)

Volum (m3/zi)

Volum (mii
m3/an)

Volumul şi categoria apelor potabile transmise

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Volumul şi categoria apelor uzate transmise

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Volumul şi categoria apelor potabile
recepționate

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Volumul şi categoria apelor uzate recepționate

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Compensarea pierderilor tehnologice

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Capacitatea sistemului cu circuit închis

Deversarea autorizată a apei (mii m3/an): 0.0
Infrastructura autorizată:

3

Punct de captare

longitudine

latitudine

Punct de deversare

Denumirea districtului bazinului hidrografic:
Sursa de apă:
Corpul de apă:
Locul folosintei apei:
Adresa:

longitudine

latitudine

Clasa calităţii apei (valori de la 1 la
5):

TERMENI ŞI CONDIŢII
Captarea autorizata a apei
(m3/zi)
Deversarea autorizată a
apelor uzate (m3/zi)

Ian
0.0
Ian
0.0

Feb
0.0
Feb
0.0

Mar
0.0
Mar
0.0

Apr
0.0
Apr
0.0

Mai
0.0
Mai
0.0

Iun
0.0
Iun
0.0

Iul
0.0
Iul
0.0

Aug
0.0
Aug
0.0

Sep
0.0
Sep
0.0

Oct
0.0
Oct
0.0

Noie
0.0
Noie
0.0

Măsurile de protecţie a corpului de apă:
Dimensiunile perimetrului de protecţie sanitară a instalatiei de captare:
Cerinţele faţă de calitatea apei uzate/epurate
Parametrii
Valoarea autorizată mg/l
MS

0.0

CBO5

0.0

CCO-Cr

0.0

Ptot

0.0

Ntot

0.0

Metodele de tratare a apelor uzate:
Tipurile de unităţi pentru măsurarea
folosinţei apei:
deversării apelor uzate:
Cerinţele de monitorizare:
pentru folosinţa apei:
pentru deversarea apelor uzate:
Frecvenţa acţiunilor de monitorizare:
Alte condiţii:
MENȚIUNI ALE AUTORITĂŢILOR:
Inspectoratul pentru Protecția Mediului
Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale
Agenţia „Apele Moldovei”
Agenția Naţională pentru Sănătate Publică
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Agenția pentru Supraveghere Tehnică
Alte
Director

_______________________(semnătura)

Dec
0.0
Dec
0.0

