
ORDIN nr. 980 din 28 februarie 2011 pentru aprobarea 
Instrucţiunilor tehnice privind reglementarea modului de 

constituire şi executare a garanţiei financiare pentru blocarea 
amplasamentului de către viitoarele investiţii de tip 

microhidrocentrale 
 

Având în vedere Referatul Direcţiei managementul resurselor de apă nr. 39.722/GC din 17 
februarie 2011, 
În temeiul prevederilor art. 53 alin. (6) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale 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 următorul ordin: 
Art. 1 
Se aprobă Instrucţiunile tehnice privind reglementarea modului de constituire şi executare a 
garanţiei financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investiţii de tip 
microhidrocentrale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 2 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 

p. Ministrul mediului şi pădurilor, 
Cristian Apostol, 
secretar de stat 

 

ANEXĂ: 
INSTRUCŢIUNI TEHNICE privind reglementarea modului de constituire şi executare a 
garanţiei financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investiţii de 

tip microhidrocentrale 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 163 din data de 7 martie 2011 

 

Art. 1 
Prezentele instrucţiuni tehnice sunt emise conform prevederilor art. 53 alin. (6) din Legea 
apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi se referă la bunurile 
proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", 
prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Art. 2 
În vederea obţinerii avizului de gospodărire a apelor pentru lucrări de tip microhidrocentrale, 
realizate în conformitate cu legea energiei electrice, solicitantul este obligat să închirieze 
domeniul public al statului administrat de Administraţia Naţională "Apele Române", conform 
legislaţiei în vigoare. 
Art. 3 
(1)La închirierea domeniul public al statului în vederea realizării de lucrări de tip 
microhidrocentrale, Administraţia Naţională "Apele Române" va include în caietul de sarcini ca 
solicitanţii să prezinte soluţia tehnică pentru realizarea captării, debuşării, producerii de 
energie electrică, cu respectarea condiţiilor de gospodărire a apelor şi de mediu. 
(2)Sunt eligibili pentru închiriere numai solicitanţii care prezintă soluţii tehnice prin care se 
exploatează cel puţin 70% din potenţialul hidroenergetic pe sectorul solicitat, stabilit pe bază 
de studii de specialitate. 
Art. 4 
Emiterea avizului de gospodărire a apelor pentru lucrări de tip microhidrocentrale se va realiza 
doar după depunerea garanţiei financiare pentru blocarea amplasamentului. 
Art. 5 



Valoarea garanţiei financiare pentru blocarea amplasamentului constituite de solicitant este 
stabilită în funcţie de capacitatea energetică de producţie a viitoarei investiţii de tip 
microhidrocentrală, conform tabelului următor: 

Putere instalată (MW) < = 1,00 1,00-5,00 5,00-10,00 
Valoare garanţie 50.000 euro 45.000 euro/MW 37.500 euro/MW 

Art. 6 
(1)Garanţia financiară constituită conform prezentului ordin poate fi executată în următoarele 
situaţii: 
a)neînceperea lucrărilor de investiţii în termenul de valabilitate a avizului de gospodărire a 
apelor; 
b)nefinalizarea lucrărilor de investiţii de tip microhidrocentrală prin proces-verbal de terminare 
a lucrărilor la termenul prevăzut prin autorizaţia de construcţie; 
c)nepunerea în funcţiune a obiectivului de investiţii de tip microhidrocentrală în termen de 6 
luni de la data semnării procesului-verbal de terminare a lucrărilor; 
d)renunţarea solicitantului la avizul de gospodărire a apelor; 
e)rezilierea, rezoluţiunea sau încetarea contractului de închiriere din culpa locatarului. 
(2)În cazurile prevăzute la alin. (1), Administraţia Naţională "Apele Române" execută garanţia 
financiară pentru blocarea amplasamentului, care se utilizează conform prevederilor legale în 
vigoare. 
Art. 7 
Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de gospodărire a apelor este condiţionată de 
constituirea unei noi garanţii, în aceleaşi condiţii. 
Art. 8 
(1)Garanţia financiară pentru blocarea amplasamentului poate fi sub formă de depozit bancar 
sau scrisoare de garanţie bancară irevocabilă. Depozitul bancar ce constituie garanţia 
financiară pentru blocarea amplasamentului va fi depus la o bancă agreată de Administraţia 
Naţională "Apele Române", pe bază de ordin de plată în care să se specifice amplasamentul 
pentru care s-a depus garanţia. 
(2)Depozitul bancar, deschis pe numele investitorului, este blocat la dispoziţia Administraţiei 
Naţionale "Apele Române", în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (1). 
Art. 9 
În cazul în care solicitantul optează pentru constituirea garanţiei financiare pentru blocarea 
amplasamentului, prin modalitatea de scrisoare de garanţie bancară irevocabilă, va depune 
scrisoarea de garanţie bancară cu specificarea denumirii amplasamentului pentru care s-a 
achitat garanţia financiară, scrisoare ce va fi depusă în original la Administraţia Naţională 
"Apele Române", înainte de emiterea avizului de gospodărire a apelor. 
Art. 10 
Garanţia financiară pentru blocarea amplasamentului se restituie solicitanţilor numai la 
punerea în funcţiune a obiectivului şi transmiterea de către solicitant a documentelor 
doveditoare, inclusiv a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi autorizaţiei de mediu. 
Art. 11 
Avizul de gospodărire a apelor obţinut pentru un amplasament nu este transferabil unui alt 
titular. 
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