
 

1 

Proiectul „Protecția și utilizarea durabilă a resurselor de apă din sub-bazinul Naslavcea-Vasilcău”, implementat de Centrul 
Național de Mediu, beneficiar al Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici oferite ONG-urilor întru susținerea 
comitetelor sub-bazinale din Republica Moldova, proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu 
apă și sanitație din Republica Moldova”, Faza 02. Gestionar al Programului de Suport (granturi) este Agenția “Apele Moldovei”. 

LISTA ACTELOR  

solicitate pentru eliberarea autorizației de mediu pentru folosința specială a apei 

 

Nr. 

d/o 

Actul solicitat pentru coordonarea condițiilor de 

folosință specială a apei 

Autoritatea publică care solicită actul 

pentru coordonarea condițiilor de 

folosință specială a apei 

1 2 3 

 

III. Captarea şi folosinţa apei din diferite surse pentru irigare 
1. Documentul care atestă dreptul de proprietate sau de 

folosinţă asupra terenului pe care este situat corpul de 

apă, asupra construcţiilor hidrotehnice, precum şi a 

altor construcţii destinate folosinţei apelor 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Agenția pentru Geologie și Resurse 

Minerale, 

Serviciul Piscicol 

2. Planul şi/sau schema terenului, cu indicarea 

construcţiilor hidrotehnice, după caz, a mijloacelor de 

măsurare a cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi 

deversată, precum şi a altor construcţii destinate 

folosinţei apelor 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Agenția pentru Geologie și Resurse 

Minerale, 

Serviciul Piscicol 

3. Paşaportul prizei de apă Agenția „Apele Moldovei”, 

Agenția pentru Geologie și Resurse 

Minerale 

4. Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor şi a 

lacurilor de acumulare 

 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Agenția pentru Geologie și Resurse 

Minerale, 

Serviciul Piscicol, 

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor 

Excepționale  

5. Calculele cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi 

a volumului de ape uzate 

 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Agenția pentru Geologie și Resurse 

Minerale, 

Serviciul Supravegherii de Stat a 

Sănătății Publice 

6. Planul de acţiuni/investiţii privind protecţia resurselor 

de apă în perioada de folosinţă a apei 

Agenția pentru Geologie și Resurse 

Minerale, 

Serviciul Supravegherii de Stat a 

Sănătății Publice, 

Serviciul Piscicol 

7. Rezultatele analizelor fizico-chimice şi/sau 

bacteriologice ale apei 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Agenția pentru Geologie și Resurse 

Minerale, 

Serviciul Supravegherii de Stat a 

Sănătății Publice, 

Serviciul Piscicol 

8. Contractul pentru folosirea sectorului de subsol Agenția pentru Geologie și Resurse 

Minerale 

9. Dovada publicării în presa locală a anunţului cu privire 

la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru 

folosinţa specială a apei 

Instituția competentă de eliberarea 

autorizației  
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IV. Folosinţa apei în acvacultură şi piscicultură 
1. Documentul care atestă dreptul de proprietate sau de 

folosinţă asupra terenului pe care este situat corpul de 

apă, asupra  construcţiilor hidrotehnice, precum şi a 

altor construcţii destinate folosinţei apelor 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Agenia pentru Geologie єi Resurse 

Minerale, 

Serviciul Piscicol 

2. Planul şi/sau schema terenului, cu indicarea 

construcţiilor hidrotehnice, după caz, a mijloacelor de 

măsurare a cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi 

deversată, precum şi a altor construcţii destinate 

folosinţei apelor 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Agenția pentru Geologie și Resurse 

Minerale, 

Serviciul Piscicol 

3. Paşaportul prizei de apă Agenția „Apele Moldovei”, 

Agenția pentru Geologie și Resurse 

Minerale, 

Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor 

4. Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor şi a 

lacurilor de acumulare 

 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Agenția pentru Geologie și Resurse 

Minerale, 

Serviciul Piscicol, 

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor 

Excepționale  

5. Calculele cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi 

a volumului de ape uzate 

 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Agenția pentru Geologie și Resurse 

Minerale, 

Serviciul Supravegherii de Stat a 

Sănătății Publice 

6. Planul şi/sau schema terenului, cu indicarea 

construcţiilor hidrotehnice, după caz, a mijloacelor de 

măsurare a cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi 

deversată, precum şi altor construcţii destinate 

folosinţei apelor 

Agenția pentru Geologie și Resurse 

Minerale, 

Serviciul Supravegherii de Stat a 

Sănătății Publice, 

Serviciul Piscicol 

7. Rezultatele analizelor fizico-chimice şi/sau 

bacteriologice ale apei 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Agenția pentru Geologie și Resurse 

Minerale, 

Serviciul Supravegherii de Stat a 

Sănătății Publice, 

Serviciul Piscicol, 

Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor 

8. Contractul pentru folosirea sectorului de subsol Agenția pentru Geologie și Resurse 

Minerale 

 

9. Contractul de transportare şi recepţie a apelor uzate 

pentru epurare, în cazul lipsei propriului sistem de 

evacuare şi epurare a apelor uzate 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Serviciul Supravegherii de Stat a 

Sănătății Publice 

10. Dovada publicării în presa locală a anunţului cu privire 

la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru 

folosinţa specială a apei 

Instituția competentă de eliberarea 

autorizației  
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V. Deversarea apelor uzate 
1. Planul şi/sau schema terenului, cu indicarea 

construcţiilor hidrotehnice, după caz, a mijloacelor de 

măsurare a cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi 

deversată, precum şi a altor construcţii destinate 

folosinţei apelor 

Agenția „Apele Moldovei” 

Serviciul Piscicol 

2. Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor şi a 

lacurilor de acumulare 

 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Serviciul Piscicol, 

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor 

Excepționale  

3. Calculele cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi 

a volumului de ape uzate 

 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Serviciul Supravegherii de Stat a 

Sănătății Publice 

4. Rezultatele analizelor fizico-chimice şi/sau 

bacteriologice ale apei 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Serviciul Supravegherii de Stat a 

Sănătății Publice, 

Serviciul Piscicol 

5. Dovada publicării în presa locală a anunţului cu privire 

la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru 

folosinţa specială a apei 

Instituția competentă de eliberarea 

autorizației 

6. Descrierea procesului de deversare Inspectoratul Ecologic de Stat  

7. Expertiza ecologică a documentaţiei de proiect pentru 

procesul de deversare 

Inspectoratul Ecologic de Stat 

8. Descrierea cantităţii şi compoziţiei poluanţilor care 

urmează să fie deversaţi 

Inspectoratul Ecologic de Stat 

9. Descrierea metodelor propuse de monitorizare a 

deversării 

Inspectoratul Ecologic de Stat 

 VII. Utilizarea apei pentru exploatarea de pontoane, debarcadere 

 și alte structuri hidraulice pe terenul fondului  apelor 
 

1. Documentul care atestă dreptul de proprietate sau de 

folosinţă asupra terenului pe care este situat corpul de 

apă, asupra construcţiilor hidrotehnice, precum şi 

asupra altor construcţii destinate folosinţei apelor 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Agenția pentru Geologie și Resurse 

Minerale, 

Serviciul Piscicol 

 

2. Planul şi/sau schema terenului, cu indicarea, după caz, 

a construcţiilor hidrotehnice, a mijloacelor de măsurare 

a cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi 

deversată, precum şi a altor construcţii destinate 

folosinţei apelor 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Serviciul Piscicol 

 

3. Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor şi a 

lacurilor de acumulare 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Serviciul Piscicol, 

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor 

Excepționale 

 

4. Planul de acţiuni/investiţii privind protecţia resurselor 

de apă în perioada de folosinţă a apei 

Serviciul Supravegherii de Stat a 

Sănătății Publice,  

Serviciul Piscicol 

 

5. Rezultatele analizelor privind proprietăţile fizico-

chimice şi/sau bacteriologice ale apei 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Serviciul Supravegherii de Stat a 



 

4 

Proiectul „Protecția și utilizarea durabilă a resurselor de apă din sub-bazinul Naslavcea-Vasilcău”, implementat de Centrul 
Național de Mediu, beneficiar al Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici oferite ONG-urilor întru susținerea 
comitetelor sub-bazinale din Republica Moldova, proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu 
apă și sanitație din Republica Moldova”, Faza 02. Gestionar al Programului de Suport (granturi) este Agenția “Apele Moldovei”. 

Sănătății Publice,  

Serviciul Piscicol 

 

6. Dovada publicării în presa locală a anunţului cu privire 

la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru 

folosinţa specială a apei 

Instituţia competentă de eliberarea 

autorizaţiei 

 VIII. Utilizarea apei pentru dezvoltarea și exploatarea 

comercială a plajelor și a zonelor de agrement 
 

1. Documentul care atestă dreptul de proprietate sau de 

folosinţă asupra terenului pe care este situat corpul de 

apă, asupra construcţiilor hidrotehnice, precum şi 

asupra altor construcţii destinate folosinţei apelor 

Agenюia „Apele Moldovei”, 

Agenția pentru Geologie și Resurse 

Minerale, 

Serviciul Piscicol 

 

2. Planul şi/sau schema terenului, cu indicarea, după caz, 

a construcţiilor hidrotehnice, a mijloacelor de măsurare 

a cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi 

deversată, precum şi a altor construcţii destinate 

folosinţei apelor 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Serviciul Piscicol 

 

3. Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor şi a 

lacurilor de acumulare 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Serviciul Piscicol, 

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor 

Excepționale 

 

4. Planul de acţiuni/investiţii privind protecţia resurselor 

de apă în perioada de folosinţă a apei 

Serviciul Supravegherii de Stat a 

Sănătгții Publice, 

Serviciul Piscicol 

 

5. Rezultatele analizelor privind proprietăţile fizico-

chimice şi/sau bacteriologice ale apei 

Agenția „Apele Moldovei”, 

Serviciul Supravegherii de Stat a 

Sănătății Publice, 

Serviciul Piscicol 

 

6. Dovada publicării în presa locală a anunţului cu privire 

la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru 

folosinţa specială a apei 

Instituţia competentă de eliberarea 

autorizaţiei 

 


