
ORDIN nr. 873 din 21 februarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de 
notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor 

 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 40.894/GC din 9 noiembrie 2011 al Direcţiei 
managementul resurselor de apă, 
în temeiul art. 110 lit. d) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulteriore, şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin. 

Art. 1 
Se aprobă Procedura de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor, prevăzută în 
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2 
Autoritatea pentru Inundaţii şi Managementul Apelor din cadrul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, prin Direcţia managementul resurselor de apă, şi Administraţia Naţională "Apele 
Române" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 3 
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi 
protecţiei mediului nr. 811/1999 pentru aprobarea Procedurii de notificare, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 bis din 24 noiembrie 1999. 

Art. 4 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 

p. Ministrul mediului şi pădurilor, 
Marin Anton, 

secretar de stat 

ANEXĂ: 
PROCEDURA DE NOTIFICARE din punctul de vedere al gospodăririi apelor 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 287 din data de 2 mai 2012 
 

Art. 1 
Gospodărirea raţională a resurselor de apă şi protecţia acestora împotriva epuizării şi 
poluării, precum şi apărarea împotriva inundaţiilor şi a altor fenomene hidrometeorologice 
periculoase impun, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare, obligaţia notificării începerii execuţiei şi a punerii în funcţiune a 
anumitor categorii de activităţi şi lucrări executate pe ape sau în legătură cu acestea, pentru 
care nu este necesar avizul de gospodărire a apelor, respectiv autorizaţia de gospodărire a 
apelor. 

Art. 2 
Notificarea reprezintă un act de reglementare instituit de Legea nr. 107/1996, cu modificările 
şi completările ulterioare, eliberat de către sistemele de gospodărire a apelor din cadrul 
Administraţiei Naţionale "Apele Române", în baza căruia beneficiarul sau titularul de investiţie 
poate să execute sau să pună în funcţiune anumite categorii de lucrări şi activităţi 
desfăşurate pe ape sau în legătură cu acestea. 

Art. 3 
Categoriile de lucrări şi de activităţi executate pe ape sau în legătură cu acestea, pentru care 
beneficiarul sau titularul de investiţie are obligaţia să notifice începerea execuţiei, sunt 



prezentate în anexa nr. 1a). Pentru aceste categorii de lucrări şi de activităţi nu este necesar 
avizul de gospodărire a apelor. 

Art. 4 
(1)Categoriile de lucrări şi de activităţi executate pe ape sau în legătură cu acestea, pentru 
care beneficiarul sau titularul de investiţie are obligaţia să notifice punerea în funcţiune, sunt 
prezentate în anexa nr. 1b). Pentru aceste categorii de lucrări şi activităţi nu este necesară 
autorizaţia de gospodărire a apelor. 
(2)Notificarea îşi păstrează valabilitatea atât timp cât nu se modifică parametrii iniţiali care au 
stat la baza emiterii acesteia, dar nu mai mult de 4 ani. 

Art. 5 
Procesul de notificare cuprinde următoarele etape: 
a)aducerea la cunoştinţă, prin depunerea unei cereri la sistemul de gospodărire a apelor din 
cadrul administraţiei bazinale de apă a Administraţiei Naţionale "Apele Române", a intenţiei 
beneficiarului sau a titularului de investiţie de a realiza, respectiv de a pune în funcţiune 
lucrări, instalaţii, construcţii sau de a desfăşura o activitate din categoria celor pentru care 
Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, introduce obligaţia notificării; 
b)analizarea de către sistemul de gospodărire a apelor din cadrul administraţiei bazinale de 
apă a Administraţiei Naţionale "Apele Române" a oportunităţii, din punctul de vedere al 
gospodăririi apelor, a realizării/punerii în funcţiune a investiţiei respective; 
c)solicitarea de date suplimentare, dacă este cazul; 
d)emiterea refuzului notificării sau emiterea notificării, după caz. 

Art. 6 
(1)Cererea de notificare se înaintează de către beneficiarul sau de titularul de investiţie cu cel 
puţin 20 de zile înainte de începerea execuţiei/punerii în funcţiune, în baza unui formular 
completat conform modelului prezentat în anexele nr. 2a)-2h), respectiv în anexele nr. 3a)-
3i), în funcţie de categoria de activitate sau de lucrare pentru care se face notificarea. 
(2)Face excepţie de la termenul de 20 de zile începerea execuţiei lucrărilor de exploatare a 
agregatelor minerale în cazurile de urgenţă prevăzute în anexa nr. 1a) pct. 8, când termenul 
de notificare se scurtează la minimum 3 zile calendaristice. 
(3)Cererea de notificare se va completa citeţ, cu majuscule, şi se va transmite sistemului de 
gospodărire a apelor din cadrul administraţiei bazinale de apă a Administraţiei Naţionale 
"Apele Române" pe teritoriul căreia este amplasată lucrarea sau se desfăşoară activitatea. 
Cererea va fi însoţită şi de o documentaţie tehnică, întocmită de o instituţie publică sau 
privată certificată de Ministerul Mediului şi Pădurilor, care va cuprinde parametrii de capăt, 
prin care să se demonstreze că folosinţa nu produce un impact negativ asupra resurselor de 
apă. În cazul alimentării cu apă din subteran, solicitantul va prezenta şi studiul hidrogeologic 
întocmit conform prevederilor legale de instituţii publice sau private certificate de Ministerul 
Mediului şi Pădurilor şi expertizat de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea 
Apelor. 
(4)Cererea de notificare poate fi însoţită şi de alte date sau documente pe care solicitantul le 
consideră necesare (copii de pe avize/autorizaţii de gospodărire a apelor etc.). Solicitantul 
notificării şi elaboratorul documentaţiei îşi asumă responsabilitatea pentru exactitatea datelor 
şi a informaţiilor cuprinse în cererea de notificare. 

Art. 7 
În termen de 10 zile de la data înregistrării cererii de notificare sistemul de gospodărire a 
apelor va analiza posibilitatea de a accepta sau de a respinge realizarea/punerea în 
funcţiune a investiţiei propuse din punctul de vedere al gospodăririi apelor. 

Art. 8 



(1)Notificarea se poate refuza în scris dacă prin realizarea lucrărilor, construcţiilor şi 
instalaţiilor sau prin desfăşurarea activităţilor propuse se contravine prevederilor legale sau 
se consideră că se produc: 
a)modificări semnificative ale regimului de curgere; 
b)înrăutăţirea calităţii resurselor de apă; 
c)realocarea surselor de apă; 
d)pierderea stabilităţii malurilor şi a construcţiilor din zona de influenţă a investiţiei propuse; 
e)pericole de inundaţii ca urmare a blocării scurgerii libere a apelor sau întreruperea 
continuităţii liniei de apărare; 
f)pierderea priorităţii alimentării cu apă pentru populaţie faţă de alte folosinţe; 
g)restricţionarea accesului la sursa de apă; 
h)incorectitudinea datelor prezentate. 
(2)Refuzul notificării se va face şi în cazul în care lucrările propuse contravin prevederilor 
schemelor-cadru de amenajare a bazinelor hidrografice. 

Art. 9 
(1)Dacă notificarea se solicită pentru începerea execuţiei categoriilor de lucrări prevăzute în 
anexa nr. 1a), sistemul de gospodărire a apelor va verifica veridicitatea datelor prezentate în 
termen de 15 zile calendaristice de la data primirii cererii de notificare. În situaţia în care se 
constată că sunt respectate prevederile legale, iar din punctul de vedere al gospodăririi 
apelor execuţia lucrării respective poate fi acceptată, i se va transmite solicitantului 
notificarea conform modelului prezentat în anexa nr. 4a). 
(2)În cazul în care notificarea se solicită pentru punere în funcţiune, sistemul de gospodărire 
a apelor va verifica pe teren, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii cererii de 
notificare, în prezenţa solicitantului, veridicitatea datelor prezentate. Dacă din punctul de 
vedere al gospodăririi apelor se constată că lucrările, construcţiile sau instalaţiile nu 
îndeplinesc condiţiile pentru emiterea notificării de punere în funcţiune, sistemul de 
gospodărire a apelor va refuza emiterea notificării şi, după caz, va solicita completarea 
documentaţiei şi, respectiv, încadrarea folosinţei în prevederile legale. 
(3)În cazul respectării prevederilor legale şi a cerinţelor privind gospodărirea apelor, atât din 
punct de vedere cantitativ, cât şi din punct de vedere calitativ, sau când au fost realizate 
măsurile din programul de etapizare, punerea în funcţiune a lucrării respective poate fi 
acceptată şi se transmite solicitantului notificarea, conform modelului prezentat în anexă nr. 
4b). Datele caracteristice folosinţei de apă vor fi menţionate într-o anexă la notificare. 
(4)Pentru instalaţiile cu caracter provizoriu prevăzute la pct. 2 din anexele nr. 1a) şi 1b), 
notificarea va avea valabilitatea de un an. 

Art. 10 
După obţinerea notificării, solicitantul are obligaţia să anunţe sistemul de gospodărire a 
apelor din cadrul administraţiei bazinale de apă în legătură cu orice modificare permanentă 
sau temporară (locul, data, descrierea), cu 5 zile calendaristice înainte de producerea 
acesteia. Dacă prin modificările propuse se aduc schimbări semnificative datelor în baza 
cărora a fost eliberată notificarea, beneficiarul notificării are obligaţia să solicite o nouă 
notificare. 

Art. 11 
Sistemele de gospodărire a apelor vor raporta trimestrial administraţiilor bazinale de apă din 
care fac parte toate notificările emise, cât şi pe cele refuzate. Administraţiile bazinale de apă 
vor integra datele conţinute în aceste rapoarte în Fondul naţional de date de gospodărire a 
apelor. 

Art. 12 



Activitatea desfăşurată de sistemele de gospodărire a apelor din cadrul administraţiilor 
bazinale de apă ale Administraţiei Naţionale "Apele Române" în procesul de notificare se 
plăteşte de către beneficiar. 

Art. 13 
Notificarea nu poate fi transferată la un alt beneficiar sau titular de investiţie. 

Art. 14 
Anexele nr. 1a), 1b), 2a)-2h), 3a)-3i), 4a) şi 4b) fac parte integrantă din prezenta procedură 
de notificare. 
-****- 

ANEXA Nr. 1a: LISTA cuprinzând categoriile de activităţi şi lucrările pentru care 
investitorul are obligaţia să notifice începerea execuţiei 
(Nu sunt necesare solicitarea şi obţinerea avizului de gospodărire a apelor.) 
1.Lucrări de dezvoltare, de modernizare sau de retehnologizare a unor procese tehnologice 
sau a unor instalaţii existente, dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii 
cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor 
emisă înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări 
2.Instalaţiile cu caracter provizoriu pe durata de execuţie a unor investiţii, dacă debitul 
prelevat nu depăşeşte 10 litri/secundă, iar apele evacuate rezultate după folosire nu 
influenţează calitatea resurselor de apă 
3.Protecţia sanitară a surselor de alimentare cu apă potabilă, a apelor minerale, a lacurilor şi 
a nămolurilor terapeutice; instalaţii de avertizare-alarmare în aval de lucrări de barare 
4.Traversări ale cursurilor de apă de către drumuri de exploatare, comunale sau judeţene, în 
bazine hidrografice mai mici de 10 km2 
5.Lucrări de cultură şi refacere a pădurilor şi de combatere a eroziunii solului, pe suprafeţe 
totale mai mici de 20 km2, inclusiv lucrări de regularizare a scurgerii pe versanţi şi corectări 
de torenţi, pe lungimi mai mici de 10 km 
6.Lucrări noi de captare a apei, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 2 litri/secundă, iar apele 
evacuate rezultate după folosire nu necesită epurare şi nu influenţează calitatea resurselor 
de apă 
7.Lucrări de reparaţii de drumuri şi poduri 
8.Lucrări de exploatare a agregatelor minerale, în cazuri de urgenţă ca: viituri, precipitaţii 
care au avariat sau au distrus infrastructura de transport, obiective economice, în scopul 
refacerii acestora în limita cantităţii maxime de 2.000 m3 

ANEXA Nr. 1b: LISTA cuprinzând categoriile de activităţi şi lucrările pentru care 
investitorul are obligaţia să notifice punerea în funcţiune 
(Nu sunt necesare solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor.) 
1.Lucrări de dezvoltare, de modernizare sau de retehnologizare a unor procese tehnologice 
sau a unor instalaţii existente, dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii 
cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor 
emisă înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări 
2.Instalaţiile cu caracter provizoriu pe durata de execuţie a unor investiţii, dacă debitul 
prelevat nu depăşeşte 10 litri/secundă, iar apele evacuate rezultate după folosire nu 
influenţează calitatea resurselor de apă 
3.Protecţia sanitară a surselor de alimentare cu apă potabilă, a apelor minerale, a lacurilor şi 
a nămolurilor terapeutice; instalaţii de avertizare-alarmare în aval de lucrări de barare 
4.Traversări ale cursurilor de apă de către drumuri de exploatare, comunale sau judeţene, în 
bazine hidrografice mai mici de 10 km2 



5.Lucrări de cultură şi refacere a pădurilor şi de combatere a eroziunii solului, pe suprafeţe 
totale mai mici de 20 km2, inclusiv, şi lucrări de regularizare a scurgerii pe versanţi şi 
corectări de torenţi, pe lungimi mai mici de 10 km 
6.Lucrări noi de captare a apei, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 2 litri/secundă, iar apele 
evacuate rezultate după folosire nu necesită epurare şi nu influenţează calitatea resurselor 
de apă 
7.Lucrări de reparaţii de drumuri şi poduri 
8.Lucrări privind liniile electrice 
9.Lucrări de apărare şi consolidare de maluri şi albii, rectificări şi reprofilări de albii 
10.Lucrări de regularizare a scurgerii pe versanţi, corectări de torenţi 
11.Lucrări de combatere a eroziunii solului 

ANEXA Nr. 2a: 
Către 
................................... (sistemul de gospodărire a apelor) 
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- a) subsemnatul .......................... (numele şi prenumele solicitantului), având buletinul/cartea 
de identitate seria ....... nr. ......., eliberat/eliberată de ............., domiciliat în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, bl. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon ......., fax 
.......; 
- b) ......................... (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome), codul fiscal ......., nr. 
de înregistrare la registrul comerţului ......., telefon ......., fax ......., cu sediul în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, judeţul/sectorul ..........., prin reprezentantul său .................... 
(numele şi prenumele), în calitate de .............. (beneficiar sau titular de investiţie), 
solicită NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUŢIEI 
pentru investiţia .......................................... (denumirea investiţiei) 
din bazinul hidrografic .........................., pe râul ......................... 
Se realizează: 
- o investiţie nouă |_|; 
- o extindere |_|; 
- o modificare |_| a unei investiţii care este în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| şi a 
fost reglementată anterior: 
|_| nu, 
|_| da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ...... din ..........., 
emis/emisă de ................. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) 
Data începerii execuţiei va fi |_|_| |_|_| |_|_|_|_|. 
Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, următoarele 
condiţii: 
- nu restricţionează accesul la sursa de apă şi asigură curgerea liberă a apelor; 
- nu produc o realocare a resursei; 
- nu conduc la înrăutăţirea parametrilor cantitativi şi calitativi iniţiali ai folosinţei de apă; 
- nu conduc la creşterea cantităţilor şi concentraţiilor de poluanţi în apele uzate faţă de 
limitele impuse în standardele specifice; 
- se utilizează tehnologiile cel mai puţin poluante, cu cerinţe reduse de apă; 
- utilajele se vor menţine în stare de funcţionare pentru a se evita producerea de poluări 
accidentale; 



- se asigură monitoringul, înregistrarea şi raportarea la Administraţia Naţională "Apele 
Române" începând cu data punerii în funcţiune; 
- se asigură gospodărirea raţională a apelor şi protecţia resurselor de apă împotriva poluării; 
- se asigură stabilitatea lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor pe care 
le traversează. 
Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: 
................................. (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) 
Data ................ 
............................ (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) 
L.S. 
NOTE: 
Prezenta cerere de notificare se referă la lucrări de dezvoltare, modernizare sau 
retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente, dacă prin 
realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă 
înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor pe baza căreia utilizatorul a funcţionat înainte 
de începerea execuţiei unor astfel de lucrări. 
Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
fizică. 
Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
juridică. 

ANEXA Nr. 2b: 
Către 
................................... (sistemul de gospodărire a apelor) 
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- a) subsemnatul .......................... (numele şi prenumele solicitantului), având buletinul/cartea 
de identitate seria ....... nr. ......., eliberat/eliberată de ............., domiciliat în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, bl. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon ......., fax 
.......; 
- b) ......................... (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome), codul fiscal ......., nr. 
de înregistrare la registrul comerţului ......., telefon ......., fax ......., cu sediul în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, judeţul/sectorul ..........., prin reprezentantul său .................... 
(numele şi prenumele), în calitate de .............. (beneficiar sau titular de investiţie), 
solicită NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUŢIEI 
pentru investiţia .......................................... (denumirea investiţiei) 
din bazinul hidrografic .........................., pe râul ......................... 
Se realizează: 
- o investiţie nouă |_|; 
- o extindere |_|; 
- o modificare |_| a unei investiţii care este în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| şi a 
fost reglementată anterior: 
|_| nu, 
|_| da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ...... din ..........., 
emis/emisă de ................. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) 
Data începerii execuţiei va fi |_|_| |_|_| |_|_|_|_|. 
Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, următoarele 
condiţii: 



- nu conduc la creşterea cantităţilor şi concentraţiilor de poluanţi în apele uzate faţă de 
limitele impuse în standardele specifice; 
- se utilizează tehnologiile cel mai puţin poluante, cu cerinţe reduse de apă; 
- utilajele se vor menţine în stare de funcţionare pentru a se evita producerea de poluări 
accidentale; 
- se asigură monitoringul, înregistrarea şi raportarea la Administraţia Naţională "Apele 
Române" începând cu data punerii în funcţiune; 
- se asigură gospodărirea raţională a apelor şi protecţia resurselor de apă împotriva poluării. 
Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: 
................................. (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) 
Data ................ 
............................ (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) 
L.S. 
NOTE: 
Prezenta cerere de notificare se referă la instalaţiile cu caracter provizoriu pe durata de 
execuţie a unor investiţii, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 10 litri/secundă, iar apele 
evacuate rezultate după folosire nu influenţează calitatea resurselor de apă. 
Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
fizică. 
Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
juridică. 

ANEXA Nr. 2c: 
Către 
................................... (sistemul de gospodărire a apelor) 
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- a) subsemnatul .......................... (numele şi prenumele solicitantului), având buletinul/cartea 
de identitate seria ....... nr. ......., eliberat/eliberată de ............., domiciliat în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, bl. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon ......., fax 
.......; 
- b) ......................... (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome), codul fiscal ......., nr. 
de înregistrare la registrul comerţului ......., telefon ......., fax ......., cu sediul în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, judeţul/sectorul ..........., prin reprezentantul său .................... 
(numele şi prenumele), în calitate de .............. (beneficiar sau titular de investiţie), 
solicită NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUŢIEI 
pentru investiţia .......................................... (denumirea investiţiei) 
din bazinul hidrografic .........................., pe râul ......................... 
Se realizează: 
- o investiţie nouă |_|; 
- o extindere |_|; 
- o modificare |_| a unei investiţii care este în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| şi a 
fost reglementată anterior: 
|_| nu, 
|_| da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ...... din ..........., 
emis/emisă de ................. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) 
Data începerii execuţiei va fi |_|_| |_|_| |_|_|_|_|. 



Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de 
asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva 
poluării. 
Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: 
................................. (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) 
Data ................ 
............................ (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) 
L.S. 
NOTE: 
Prezenta cerere de notificare se referă la protecţia sanitară a surselor de alimentare cu apă 
potabilă, a apelor minerale, a lacurilor şi a nămolurilor terapeutice şi la instalaţii de avertizare-
alarmare în aval de lucrări de barare. 
Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
fizică. 
Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
juridică. 

ANEXA Nr. 2d: 
Către 
................................... (sistemul de gospodărire a apelor) 
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- a) subsemnatul .......................... (numele şi prenumele solicitantului), având buletinul/cartea 
de identitate seria ....... nr. ......., eliberat/eliberată de ............., domiciliat în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, bl. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon ......., fax 
.......; 
- b) ......................... (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome), codul fiscal ......., nr. 
de înregistrare la registrul comerţului ......., telefon ......., fax ......., cu sediul în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, judeţul/sectorul ..........., prin reprezentantul său .................... 
(numele şi prenumele), în calitate de .............. (beneficiar sau titular de investiţie), 
solicită NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUŢIEI 
pentru investiţia .......................................... (denumirea investiţiei) 
din bazinul hidrografic .........................., pe râul ......................... 
Se realizează: 
- o investiţie nouă |_|; 
- o extindere |_|; 
- o modificare |_| a unei investiţii care este în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| şi a 
fost reglementată anterior: 
|_| nu, 
|_| da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ...... din ..........., 
emis/emisă de ................. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) 
Data începerii execuţiei va fi |_|_| |_|_| |_|_|_|_|. 
Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile nu conduc la înrăutăţirea parametrilor cantitativi şi calitativi 
iniţiali ai folosinţei de apă. 
Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: 
................................. (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) 
Data ................ 
............................ (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) 
L.S. 



NOTE: 
Prezenta cerere de notificare se referă la traversări ale cursurilor de apă de către drumuri de 
exploatare, comunale sau judeţene, în bazine hidrografice mai mici de 10 km2. 
Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
fizică. 
Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
juridică. 

ANEXA Nr. 2e: 
Către 
................................... (sistemul de gospodărire a apelor) 
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- a) subsemnatul .......................... (numele şi prenumele solicitantului), având buletinul/cartea 
de identitate seria ....... nr. ......., eliberat/eliberată de ............., domiciliat în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, bl. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon ......., fax 
.......; 
- b) ......................... (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome), codul fiscal ......., nr. 
de înregistrare la registrul comerţului ......., telefon ......., fax ......., cu sediul în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, judeţul/sectorul ..........., prin reprezentantul său .................... 
(numele şi prenumele), în calitate de .............. (beneficiar sau titular de investiţie), 
solicită NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUŢIEI 
pentru investiţia .......................................... (denumirea investiţiei) 
din bazinul hidrografic .........................., pe râul ......................... 
Se realizează: 
- o investiţie nouă |_|; 
- o extindere |_|; 
- o modificare |_| a unei investiţii care este în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| şi a 
fost reglementată anterior: 
|_| nu, 
|_| da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ...... din ..........., 
emis/emisă de ................. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) 
Data începerii execuţiei va fi |_|_| |_|_| |_|_|_|_|. 
Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de 
asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva 
poluării. 
Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: 
................................. (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) 
Data ................ 
............................ (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) 
L.S. 
NOTE: 
Prezenta notificare se referă la lucrări de cultură şi refacere a pădurilor pe suprafeţe mai mici 
de 20 km2, inclusiv lucrări de regularizare a scurgerii pe versanţi şi corectări de torenţi, pe 
lungimi mai mici de 10 km. 
Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
fizică. 
Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
juridică. 



ANEXA Nr. 2f: 
Către 
................................... (sistemul de gospodărire a apelor) 
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- a) subsemnatul .......................... (numele şi prenumele solicitantului), având buletinul/cartea 
de identitate seria ....... nr. ......., eliberat/eliberată de ............., domiciliat în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, bl. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon ......., fax 
.......; 
- b) ......................... (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome), codul fiscal ......., nr. 
de înregistrare la registrul comerţului ......., telefon ......., fax ......., cu sediul în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, judeţul/sectorul ..........., prin reprezentantul său .................... 
(numele şi prenumele), în calitate de .............. (beneficiar sau titular de investiţie), 
solicită NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUŢIEI 
pentru investiţia .......................................... (denumirea investiţiei) 
din bazinul hidrografic .........................., pe râul ......................... 
Se realizează: 
- o investiţie nouă |_|; 
- o extindere |_|; 
- o modificare |_| a unei investiţii care este în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| şi a 
fost reglementată anterior: 
|_| nu, 
|_| da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ...... din ..........., 
emis/emisă de ................. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) 
Data începerii execuţiei va fi |_|_| |_|_| |_|_|_|_|. 
Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de 
asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva 
poluării. 
Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: 
................................. (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) 
Data ................ 
............................ (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) 
L.S. 
NOTE: 
Prezenta cerere de notificare se referă la lucrări noi de captare a apei, dacă debitul prelevat 
nu depăşeşte 2 litri/secundă, iar apele evacuate rezultate după folosire nu necesită epurare 
şi nu influenţează calitatea resurselor de apă. 
Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
fizică. 
Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
juridică. 

ANEXA Nr. 2g: 
Către 
................................... (sistemul de gospodărire a apelor) 
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- a) subsemnatul .......................... (numele şi prenumele solicitantului), având buletinul/cartea 
de identitate seria ....... nr. ......., eliberat/eliberată de ............., domiciliat în localitatea 



............., str. ............ nr. ......, bl. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon ......., fax 

.......; 
- b) ......................... (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome), codul fiscal ......., nr. 
de înregistrare la registrul comerţului ......., telefon ......., fax ......., cu sediul în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, judeţul/sectorul ..........., prin reprezentantul său .................... 
(numele şi prenumele), în calitate de .............. (beneficiar sau titular de investiţie), 
solicită NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUŢIEI 
pentru investiţia .......................................... (denumirea investiţiei) 
din bazinul hidrografic .........................., pe râul ......................... 
Data începerii execuţiei va fi |_|_| |_|_| |_|_|_|_|. 
Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de 
asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva 
poluării. 
Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: 
................................. (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) 
Data ................ 
............................ (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) 
L.S. 
NOTE: 
Prezenta cerere de notificare se referă la lucrări de exploatare a agregatelor minerale, în 
cazuri de urgenţă ca: viituri, precipitaţii care au avariat sau distrus infrastructura de transport, 
obiective economice, în scopul refacerii acestora în limita cantităţii maxime de 2.000 m3. 
Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
fizică. 
Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
juridică. 

ANEXA Nr. 2h: 
Către 
................................... (sistemul de gospodărire a apelor) 
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- a) subsemnatul .......................... (numele şi prenumele solicitantului), având buletinul/cartea 
de identitate seria ....... nr. ......., eliberat/eliberată de ............., domiciliat în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, bl. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon ......., fax 
.......; 
- b) ......................... (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome), codul fiscal ......., nr. 
de înregistrare la registrul comerţului ......., telefon ......., fax ......., cu sediul în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, judeţul/sectorul ..........., prin reprezentantul său .................... 
(numele şi prenumele), în calitate de .............. (beneficiar sau titular de investiţie), 
solicită NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUŢIEI 
pentru investiţia .......................................... (denumirea investiţiei) 
din bazinul hidrografic .........................., pe râul ......................... 
Se realizează: 
- o investiţie nouă |_|; 
- o extindere |_|; 
- o modificare |_| a unei investiţii care este în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| şi a 
fost reglementată anterior: 
|_| nu, 



|_| da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ...... din ..........., 
emis/emisă de ................. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) 
Data începerii execuţiei va fi |_|_| |_|_| |_|_|_|_|. 
Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de 
asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva 
poluării. 
Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: 
................................. (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) 
Data ................ 
............................ (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) 
L.S. 
NOTE: 
Prezenta notificare se referă la lucrări de reparaţii de drumuri şi poduri. 
Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
fizică. 
Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
juridică. 

ANEXA Nr. 3a: 
Către 
................................... (sistemul de gospodărire a apelor) 
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- a) subsemnatul .......................... (numele şi prenumele solicitantului), având buletinul/cartea 
de identitate seria ....... nr. ......., eliberat/eliberată de ............., domiciliat în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, bl. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon ......., fax 
.......; 
- b) ......................... (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome), codul fiscal ......., nr. 
de înregistrare la registrul comerţului ......., telefon ......., fax ......., cu sediul în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, judeţul/sectorul ..........., prin reprezentantul său .................... 
(numele şi prenumele), în calitate de .............. (beneficiar sau titular de investiţie), 
solicită NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 
pentru investiţia .......................................... (denumirea investiţiei) 
din bazinul hidrografic .........................., pe râul ......................... 
Se realizează: 
- o investiţie nouă |_|; 
- o extindere |_|; 
- o modificare |_| a unei investiţii care este în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| şi a 
fost reglementată anterior: 
|_| nu, 
|_| da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ...... din ..........., 
emis/emisă de ................. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) 
Obiectivul (folosinţa, lucrarea) urmează să intre în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|. 
Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, următoarele 
condiţii: 
- nu restricţionează accesul la sursa de apă şi asigură curgerea liberă a apelor; 
- nu produc o realocare a resursei; 
- nu conduc la înrăutăţirea parametrilor cantitativi şi calitativi iniţiali ai folosinţei de apă; 



- nu conduc la creşterea cantităţilor şi concentraţiilor de poluanţi în ape uzate faţă de limitele 
impuse în standardele specifice; 
- se utilizează tehnologiile cel mai puţin poluante, cu cerinţe reduse de apă; 
- utilajele se vor menţine în stare de funcţionare pentru a se evita producerea de poluări 
accidentale; 
- se asigură monitoringul, înregistrarea şi raportarea la Administraţia Naţională "Apele 
Române" începând cu data punerii în funcţiune; 
- se asigură gospodărirea raţională a apelor şi protecţia resurselor de apă împotriva poluării; 
- se asigură stabilitatea lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor pe care 
le traversează. 
Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: 
................................. (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) 
Data ................ 
............................ (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) 
L.S. 
NOTE: 
Prezenta cerere de notificare se referă la lucrări de dezvoltare, modernizare sau 
retehnologizare a unor procese tehnologice ori a unor instalaţii existente la o folosinţă de 
apă, dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai 
folosinţei înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor pe baza căreia utilizatorul a funcţionat 
înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
fizică. 
Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
juridică. 

ANEXA Nr. 3b: 
Către 
................................... (sistemul de gospodărire a apelor) 
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- a) subsemnatul .......................... (numele şi prenumele solicitantului), având buletinul/cartea 
de identitate seria ....... nr. ......., eliberat/eliberată de ............., domiciliat în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, bl. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon ......., fax 
.......; 
- b) ......................... (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome), codul fiscal ......., nr. 
de înregistrare la registrul comerţului ......., telefon ......., fax ......., cu sediul în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, judeţul/sectorul ..........., prin reprezentantul său .................... 
(numele şi prenumele), în calitate de .............. (beneficiar sau titular de investiţie), 
solicită NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 
pentru investiţia .......................................... (denumirea investiţiei) 
din bazinul hidrografic .........................., pe râul ......................... 
Se realizează: 
- o investiţie nouă |_|; 
- o extindere |_|; 
- o modificare |_| a unei investiţii care este în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| şi a 
fost reglementată anterior: 
|_| nu, 



|_| da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ...... din ..........., 
emis/emisă de ................. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) 
Obiectivul (folosinţa, lucrarea) urmează să intre în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|. 
Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, următoarele 
condiţii: 
- nu produc o realocare a resursei; 
- nu conduc la înrăutăţirea parametrilor cantitativi şi calitativi iniţiali ai folosinţei de apă; 
- nu conduc la creşterea cantităţilor şi a concentraţiilor de poluanţi în ape uzate faţă de 
limitele impuse în standardele specifice; 
- se utilizează tehnologiile cel mai puţin poluante, cu cerinţe reduse de apă; 
- utilajele se vor menţine în stare de funcţionare pentru a se evita producerea de poluări 
accidentale; 
- se asigură monitoringul, înregistrarea şi raportarea la Administraţia Naţională "Apele 
Române" începând cu data punerii în funcţiune; 
- se asigură gospodărirea raţională a apelor şi protecţia resurselor de apă împotriva poluării. 
Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: 
................................. (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) 
Data ................ 
............................ (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) 
L.S. 
NOTE: 
Prezenta cerere de notificare se referă la instalaţiile cu caracter provizoriu pe durata de 
execuţie a unor investiţii, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 10 litri/secundă, iar apele 
evacuate rezultate după folosire nu influenţează calitatea resurselor de apă. 
Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
fizică. 
Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
juridică. 

ANEXA Nr. 3c: 
Către 
................................... (sistemul de gospodărire a apelor) 
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- a) subsemnatul .......................... (numele şi prenumele solicitantului), având buletinul/cartea 
de identitate seria ....... nr. ......., eliberat/eliberată de ............., domiciliat în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, bl. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon ......., fax 
.......; 
- b) ......................... (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome), codul fiscal ......., nr. 
de înregistrare la registrul comerţului ......., telefon ......., fax ......., cu sediul în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, judeţul/sectorul ..........., prin reprezentantul său .................... 
(numele şi prenumele), în calitate de .............. (beneficiar sau titular de investiţie), 
solicită NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 
pentru investiţia .......................................... (denumirea investiţiei) 
din bazinul hidrografic .........................., pe râul ......................... 
Se realizează: 
- o investiţie nouă |_|; 
- o extindere |_|; 



- o modificare |_| a unei investiţii care este în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| şi a 
fost reglementată anterior: 
|_| nu, 
|_| da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ...... din ..........., 
emis/emisă de ................. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) 
Obiectivul (folosinţa, lucrarea) urmează să intre în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|. 
Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de 
asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva 
poluării. 
Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: 
................................. (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) 
Data ................ 
............................ (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) 
L.S. 
NOTE: 
Prezenta cerere de notificare se referă la protecţia sanitară a surselor de alimentare cu apă 
potabilă, a apelor minerale, a lacurilor şi a nămolurilor terapeutice şi la instalaţii de avertizare-
alarmare în aval de lucrări de barare. 
Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
fizică. 
Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
juridică. 

ANEXA Nr. 3d: 
Către 
................................... (sistemul de gospodărire a apelor) 
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- a) subsemnatul .......................... (numele şi prenumele solicitantului), având buletinul/cartea 
de identitate seria ....... nr. ......., eliberat/eliberată de ............., domiciliat în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, bl. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon ......., fax 
.......; 
- b) ......................... (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome), codul fiscal ......., nr. 
de înregistrare la registrul comerţului ......., telefon ......., fax ......., cu sediul în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, judeţul/sectorul ..........., prin reprezentantul său .................... 
(numele şi prenumele), în calitate de .............. (beneficiar sau titular de investiţie), 
solicită NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 
pentru investiţia .......................................... (denumirea investiţiei) 
din bazinul hidrografic .........................., pe râul ......................... 
Se realizează: 
- o investiţie nouă |_|; 
- o extindere |_|; 
- o modificare |_| a unei investiţii care este în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| şi a 
fost reglementată anterior: 
|_| nu, 
|_| da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ...... din ..........., 
emis/emisă de ................. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) 
Obiectivul (folosinţa, lucrarea) urmează să intre în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|. 



Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de 
asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva 
poluării. 
Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: 
................................. (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) 
Data ................ 
............................ (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) 
L.S. 
NOTE: 
Prezenta cerere de notificare se referă la traversări ale cursurilor de apă de către drumuri de 
exploatare, comunale sau judeţene, în bazine hidrografice mai mici de 10 km2, linii electrice, 
reparaţii de drumuri şi poduri. 
Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
fizică. 
Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
juridică. 

ANEXA Nr. 3e: 
Către 
................................... (sistemul de gospodărire a apelor) 
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- a) subsemnatul .......................... (numele şi prenumele solicitantului), având buletinul/cartea 
de identitate seria ....... nr. ......., eliberat/eliberată de ............., domiciliat în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, bl. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon ......., fax 
.......; 
- b) ......................... (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome), codul fiscal ......., nr. 
de înregistrare la registrul comerţului ......., telefon ......., fax ......., cu sediul în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, judeţul/sectorul ..........., prin reprezentantul său .................... 
(numele şi prenumele), în calitate de .............. (beneficiar sau titular de investiţie), 
solicită NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 
pentru investiţia .......................................... (denumirea investiţiei) 
din bazinul hidrografic .........................., pe râul ......................... 
Se realizează: 
- o investiţie nouă |_|; 
- o extindere |_|; 
- o modificare |_| a unei investiţii care este în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| şi a 
fost reglementată anterior: 
|_| nu, 
|_| da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ...... din ..........., 
emis/emisă de ................. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) 
Obiectivul (folosinţa, lucrarea) urmează să intre în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|. 
Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de 
asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva 
poluării. 
Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: 
................................. (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) 
Data ................ 
............................ (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) 



L.S. 
NOTE: 
Prezenta cerere de notificare se referă la lucrări de cultură şi refacere a pădurilor pe 
suprafeţe mai mici de 20 km2, inclusiv lucrări de regularizare a scurgerii pe versanţi şi 
corectări de torenţi, pe lungimi mai mici de 10 km. 
Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
fizică. 
Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
juridică. 

ANEXA Nr. 3f: 
Către 
................................... (sistemul de gospodărire a apelor) 
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- a) subsemnatul .......................... (numele şi prenumele solicitantului), având buletinul/cartea 
de identitate seria ....... nr. ......., eliberat/eliberată de ............., domiciliat în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, bl. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon ......., fax 
.......; 
- b) ......................... (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome), codul fiscal ......., nr. 
de înregistrare la registrul comerţului ......., telefon ......., fax ......., cu sediul în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, judeţul/sectorul ..........., prin reprezentantul său .................... 
(numele şi prenumele), în calitate de .............. (beneficiar sau titular de investiţie), 
solicită NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 
pentru investiţia .......................................... (denumirea investiţiei) 
din bazinul hidrografic .........................., pe râul ......................... 
Se realizează: 
- o investiţie nouă |_|; 
- o extindere |_|; 
- o modificare |_| a unei investiţii care este în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| şi a 
fost reglementată anterior: 
|_| nu, 
|_| da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ...... din ..........., 
emis/emisă de ................. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) 
Obiectivul (folosinţa, lucrarea) urmează să intre în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|. 
Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de 
asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva 
poluării. 
Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: 
................................. (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) 
Data ................ 
............................ (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) 
L.S. 
NOTE: 
Prezenta cerere de notificare se referă la lucrări noi de captare a apei, dacă debitul prelevat 
nu depăşeşte 2 litri/secundă, iar apele evacuate rezultate după folosire nu necesită epurare 
şi nu influenţează calitatea resurselor de apă. 
Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
fizică. 



Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
juridică. 

ANEXA Nr. 3g: 
Către 
................................... (sistemul de gospodărire a apelor) 
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- a) subsemnatul .......................... (numele şi prenumele solicitantului), având buletinul/cartea 
de identitate seria ....... nr. ......., eliberat/eliberată de ............., domiciliat în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, bl. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon ......., fax 
.......; 
- b) ......................... (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome), codul fiscal ......., nr. 
de înregistrare la registrul comerţului ......., telefon ......., fax ......., cu sediul în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, judeţul/sectorul ..........., prin reprezentantul său .................... 
(numele şi prenumele), în calitate de .............. (beneficiar sau titular de investiţie), 
solicită NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 
pentru investiţia .......................................... (denumirea investiţiei) 
din bazinul hidrografic .........................., pe râul ......................... 
Se realizează: 
- o investiţie nouă |_|; 
- o extindere |_|; 
- o modificare |_| a unei investiţii care este în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| şi a 
fost reglementată anterior: 
|_| nu, 
|_| da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ...... din ..........., 
emis/emisă de ................. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) 
Obiectivul (folosinţa, lucrarea) urmează să intre în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|. 
Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de 
asigurare a gospodăririi resurselor de apă, în mod deosebit a scurgerii libere a apei. 
Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: 
................................. (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) 
Data ................ 
............................ (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) 
L.S. 
NOTE: 
Prezenta cerere de notificare se referă la apărări şi consolidări de maluri şi albii, rectificări şi 
reprofilări de albii. 
Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
fizică. 
Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
juridică. 

ANEXA Nr. 3h: 
Către 
................................... (sistemul de gospodărire a apelor) 
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, 



- a) subsemnatul .......................... (numele şi prenumele solicitantului), având buletinul/cartea 
de identitate seria ....... nr. ......., eliberat/eliberată de ............., domiciliat în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, bl. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon ......., fax 
.......; 
- b) ......................... (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome), codul fiscal ......., nr. 
de înregistrare la registrul comerţului ......., telefon ......., fax ......., cu sediul în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, judeţul/sectorul ..........., prin reprezentantul său .................... 
(numele şi prenumele), în calitate de .............. (beneficiar sau titular de investiţie), 
solicită NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 
pentru investiţia .......................................... (denumirea investiţiei) 
din bazinul hidrografic .........................., pe râul ......................... 
Se realizează: 
- o investiţie nouă |_|; 
- o extindere |_|; 
- o modificare |_| a unei investiţii care este în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| şi a 
fost reglementată anterior: 
|_| nu, 
|_| da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ...... din ..........., 
emis/emisă de ................. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) 
Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de 
asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva 
poluării. 
Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: 
................................. (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) 
Data ................ 
............................ (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) 
L.S. 
NOTE: 
Prezenta cerere de notificare se referă la lucrări de regularizare a scurgerii pe versanţi şi 
corectări de torenţi. 
Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
fizică. 
Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
juridică. 

ANEXA Nr. 3i: 
Către 
................................... (sistemul de gospodărire a apelor) 
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- a) subsemnatul .......................... (numele şi prenumele solicitantului), având buletinul/cartea 
de identitate seria ....... nr. ......., eliberat/eliberată de ............., domiciliat în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, bl. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon ......., fax 
.......; 
- b) ......................... (denumirea societăţii comerciale/regiei autonome), codul fiscal ......., nr. 
de înregistrare la registrul comerţului ......., telefon ......., fax ......., cu sediul în localitatea 
............., str. ............ nr. ......, judeţul/sectorul ..........., prin reprezentantul său .................... 
(numele şi prenumele), în calitate de .............. (beneficiar sau titular de investiţie), 
solicită NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 



pentru investiţia .......................................... (denumirea investiţiei) 
din bazinul hidrografic .........................., pe râul ......................... 
Se realizează: 
- o investiţie nouă |_|; 
- o extindere |_|; 
- o modificare |_| a unei investiţii care este în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| şi a 
fost reglementată anterior: 
|_| nu, 
|_| da, prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor/Notificarea nr. ...... din ..........., 
emis/emisă de ................. (denumirea autorităţii de gospodărire a apelor emitente) 
Obiectivul (folosinţa, lucrarea) urmează să intre în funcţiune de la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|. 
Lucrările/Construcţiile/Instalaţiile îndeplinesc, potrivit reglementărilor în vigoare, condiţiile de 
asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi de protecţie a resurselor de apă împotriva 
colmatării. 
Anexăm în două exemplare următoarele acte necesare pentru notificare: 
................................. (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) 
Data ................ 
............................ (funcţia, numele, prenumele şi semnătura) 
L.S. 
NOTE: 
Prezenta cerere de notificare se referă la combaterea eroziunii solului. 
Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
fizică. 
Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană 
juridică. 

ANEXA Nr. 4a: 
Administraţia Naţională "Apele Române" 
Administraţia Bazinală de Apă ........................ 
Sistemul de Gospodărire a Apelor .................., 
........................ (adresa) 
Domnului/Doamnei .........................., 
beneficiar/titular al investiţiei ............................... (denumirea investiţiei) 
În baza Cererii dumneavoastră nr. ....... din data de ................, înregistrată la Sistemul de 
Gospodărire a Apelor ................., vă comunicăm că a fost emisă. 
NOTIFICAREA 
pentru începerea execuţiei 
investiţiei ........................ (denumirea investiţiei), având parametrii caracteristici prevăzuţi în 
anexa care face parte integrantă din prezenta notificare. 
Dacă execuţia nu începe în termen de 12 luni de la data emiterii prezentului act, notificarea 
îşi pierde valabilitatea. 
Director, 
........................ 
L.S. 
................... (numărul şi data emiterii) 

ANEXA Nr. 4b: 
Sistemul de Gospodărire a Apelor ....................., ..................... (adresa) 



Domnului/Doamnei .........................., 
beneficiar/titular al investiţiei ............................... (denumirea investiţiei) 
În baza Cererii dumneavoastră nr. ....... din data de ................, înregistrată la Sistemul de 
Gospodărire a Apelor ................., vă comunicăm că a fost emisă 
NOTIFICAREA 
pentru punerea în funcţiune 
a investiţiei ........................ (denumirea investiţiei), având parametrii caracteristici prevăzuţi în 
anexa care face parte integrantă din prezenta notificare. 
Dacă punerea în funcţiune nu se face în termen de 6 luni de la data emiterii prezentului act, 
notificarea îşi pierde valabilitatea. 
Director, 
........................ 
L.S. 
................... (numărul şi data emiterii) 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 287 din data de 2 mai 2012 
 


