
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Ordin nr. 1526 din 22/09/2010 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 29/09/2010 

privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 
1.671/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de 

atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor 
pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de 

gospodărire a apelor 

 
 

    Văzând Referatul nr. 123.191/AA din 14 septembrie 2010, întocmit de Direcţia 
amenajarea bazinelor hidrografice,  
    având în vedere prevederile art. 52 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale art. 5 pct. IV subpct. 29 şi 30 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,  
    în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 
    ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  
 
   Art. I. - Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.671/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice 
sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării 
avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 5 noiembrie 2007, se modifică după 
cum urmează:  
   1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  
    "Art. 2. - Autoritatea pentru Inundaţii şi Managementul Apelor din cadrul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor prin Direcţia amenajarea bazinelor hidrografice şi Administraţia 
Naţională «Apele Române» vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin."  
   2. În anexă, articolele 4-6 vor avea următorul cuprins:  
    "Art. 4. - (1) Comisia de atestare se organizează şi funcţionează în cadrul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor.  
    (2) Componenţa Comisiei de atestare este următoarea:  
    a) directorul general al Autorităţii pentru Inundaţii şi Managementul Apelor din cadrul 
Ministerului Mediului şi Pădurilor;  
    b) directorul Direcţiei amenajarea bazinelor hidrografice din cadrul Ministerului Mediului 
şi Pădurilor;  
    c) directorul Direcţiei managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor;  
    d) directorul general al Administraţiei Naţionale «Apele Române»;  
    e) şeful Inspecţiei Teritoriale a Apelor din cadrul Administraţiei Naţionale «Apele 
Române»;  
    f) cadre didactice universitare de specialitate - 2 membri.  
    (3) Componenţa nominală a Comisiei de atestare se aprobă prin ordin al ministrului 
mediului şi pădurilor.  
    Art. 5. - Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare este asigurat de 2 consilieri 
desemnaţi de directorul Direcţiei amenajarea bazinelor hidrografice.  
    Art. 6. - (1) Preşedintele Comisiei de atestare este directorul general al Autorităţii pentru 
Inundaţii şi Managementul Apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor.  
    (2) Vicepreşedintele Comisiei de atestare este directorul Direcţiei amenajarea bazinelor 
hidrografice din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor."  



   3. Anexa nr. 5 la regulament se modifică şi se înlocuieşte cu anexa ce face parte 
integrantă din prezentul ordin.  
   4. În tot cuprinsul ordinului, sintagma "Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile" se 
înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Mediului şi Pădurilor", iar sintagma "Inspecţia de Stat a 
Apelor" se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea pentru Inundaţii şi Managementul Apelor".  
   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 

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

 
    Bucureşti, 22 septembrie 2010.  
    Nr. 1.526.  
 

   ANEXĂ 
  (Anexa nr. 5 la regulament)  

 
    ROMÂNIA 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR  
 

    COMISIA DE ATESTARE  
 
    În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului 
ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.671/2007 pentru aprobarea Regulamentului 
privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în 
elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a 
apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, emite prezentul  
 

    CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. ......... 
pentru  

 
    Instituţia publică/privată ..............................., înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului al Judeţului .......................... cu nr. J/.........../.........., având C.U.I. 
............................., cu sediul în judeţul/localitatea/str./nr. ........................., care 
îndeplineşte condiţiile prevăzute în Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare 
a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru 
fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a 
apelor, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.671/2007, şi 
are competenţa tehnică şi profesională de a efectua lucrări în următoarele domenii: 
................................. .  
    Prezentul certificat a fost emis la data de ............, având valabilitate de 2 ani, până la 
data de ........................... .  
    Acesta poate fi retras în condiţiile prevăzute la art. 18 şi 19 din regulament.  
 

    Preşedintele Comisiei de atestare, 
.................................... 
(numele şi prenumele)  

 
    .................................... 

(semnătura DG indescifrabil)  
 


