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MINISTERUL APELOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI

O R D I N
pentru aprobarea Procedurii ºi competenþelor de efectuare a controlului 

privind siguranþa în exploatare a barajelor Ñ NTLH-034

Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
având în vedere prevederile art. 15 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranþa bara-

jelor, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 466/2001, ale art. 48, 62, 64, 68 ºi 110 din Legea apelor nr. 107/1996, pre-
cum ºi ale art. 8 ºi 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii,

în baza avizului tehnic consultativ al Comisiei Naþionale pentru siguranþa Barajelor ºi a Altor Lucrãri Hidrotehnice,
în temeiul prevederilor art. 7 ºi ale anexei nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea ºi

funcþionarea Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului, modificatã ºi completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 352/2001,
emite urmãtorul ordin:

Art. 1. Ñ Se aprobã Procedura ºi competenþele de
efectuare a controlului privind siguranþa barajelor Ñ NTLH-034,
prevãzutã în anexa care face parte integrantã din pre-
zentul ordin.

Art. 2. Ñ Inspecþia de stat a apelor ºi Direcþia generalã

de gospodãrire a apelor din cadrul Ministerului Apelor ºi
Protecþiei Mediului vor aduce la îndeplinire prevederile pre-
zentului ordin.

Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Petru Lificiu

Bucureºti, 11 februarie 2002.
Nr. 120.



ANEXÃ

PROCEDURA ªI COMPETENÞELE
de efectuare a controlului privind siguranþa în exploatare a barajelor Ñ NTLH-034
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CAPITOLUL I
Dispoziþii generale

Art. 1. Ñ Prezenta procedurã stabileºte cadrul organiza-
toric ºi funcþional unitar privind exercitarea atribuþiilor de
control în domeniul siguranþei în exploatare a barajelor pen-
tru unitãþile ºi personalul abilitate de Ministerul Apelor ºi
Protecþiei Mediului.

Art. 2. Ñ Activitatea de control se exercitã în mod con-
tinuu, realizându-se pe durata de execuþie a barajelor, pe
întreaga perioadã de funcþionare ºi exploatare a acestora,
precum ºi dupã trecerea în conservare, postutilizarea sau
abandonarea barajelor respective, în vederea urmãririi res-
pectãrii de cãtre beneficiari sau administratori a obligaþiilor
ce le revin conform prevederilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 244/2000 privind siguranþa barajelor, apro-
batã ºi modificatã prin Legea nr. 466/2001.

Art. 3. Ñ Activitatea de control se realizeazã cu periodi-
citate diferitã, de la un baraj la altul, în funcþie de catego-
ria de importanþã, starea tehnicã ºi gradul de risc al
acestora, precum ºi din punct de vedere al impactului asu-
pra mediului.

CAPITOLUL II
Domeniul de aplicare

Art. 4. Ñ Sunt supuse controlului privind siguranþa bara-
jelor barajele pentru acumulãri de apã, barajele ºi digurile
care realizeazã depozite de deºeuri industriale, respectiv
steril minier sau rezultat din procese industriale, zgurã ºi
cenuºã de la termocentrale, derivate din extragerea ºi pre-
lucrarea produselor petroliere, substanþe toxice etc., precum
ºi alte lucrãri hidrotehnice, care în caz de avarie afecteazã
populaþia sau obiective sociale ºi economice, cum sunt
rezervoarele supraterane cu volumul înmagazinat mai mare
de 5.000 m3, canalele în rambleu, centralele hidroelectrice
ºi ecluzele din frontul barat.

CAPITOLUL III
Competenþele de control

Art. 5. Ñ Inspecþia de stat a apelor din cadrul
Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului coordoneazã ºi
exercitã controlul în domeniul siguranþei barajelor
menþionate la art. 4.

Art. 6. Ñ Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului poate
delega competenþe pentru control în domeniul siguranþei
barajelor personalului de specialitate din cadrul unitãþilor
teritoriale aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea
sa, precum ºi altor persoane specializate din cadrul
Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului, pe bazã de împu-
ternicire specialã.

Art. 7. Ñ Programul Inspecþiei de stat a apelor pentru
controlul în domeniul siguranþei barajelor va fi aprobat de
conducerea ministerului, iar programele de control ale per-
sonalului abilitat din teritoriu vor fi aprobate de Inspecþia de
stat a apelor.

CAPITOLUL IV

Obiectivele controlului

Art. 8. Ñ Unitãþile ºi persoanele abilitate pentru control
în domeniul siguranþei barajelor vor controla urmãtoarele:

a) existenþa acordului de funcþionare în siguranþã ºi res-
pectarea prevederilor acestuia în perioada de execuþie;

b) existenþa autorizaþiei de funcþionare în condiþii de
siguranþã ºi respectarea prevederilor acesteia în perioada
de exploatare;

c) îndeplinirea condiþiilor de exploatare în siguranþã
prevãzute în expertizele avizate de Comisia Naþionalã pen-
tru Siguranþa Barajelor ºi a Altor Lucrãri Hidrotehnice sau a
condiþiilor stabilite prin ordine ale ministrului apelor ºi pro-
tecþiei mediului, legate de acest domeniu, inclusiv respecta-
rea programelor de exploatare;

d) existenþa ºi aplicarea proiectelor de urmãrire a com-
portãrii în timp a barajelor ºi respectarea prevederilor aces-
tora, precum ºi a altor prevederi ale art. 10 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 244/2000, aprobatã ºi modifi-
catã prin Legea nr. 466/2001;

e) organizarea ºi realizarea sistemului de securitate ºi
pazã aprobat de inspectoratele judeþene de protecþie civilã;

f) asigurarea mãsurilor de protecþie ºi siguranþã nece-
sare pentru evitarea amplasãrii ºi realizãrii unor construcþii,
depozite, amenajãri sau a altor activitãþi în ampriza baraje-
lor sau în zonele de protecþie ale acestora;

g) existenþa aparaturii de mãsurã ºi control prevãzute
pentru urmãrirea comportãrii în timp a barajelor;

h) realizarea la termenele prevãzute de lege a remedie-
rilor impuse în cazul suspendãrii autorizaþiei de funcþionare
în condiþii de siguranþã;

i) sistemul informaþional de avertizare-alarmare;
j) respectarea procedurii de trecere în conservare,

postutilizare sau abandonare, aprobatã prin ordin al minis-
trului apelor ºi protecþiei mediului.

Art. 9. Ñ (1) În urma efectuãrii controlului privind sigu-
ranþa în exploatare a barajului unitãþile ºi persoanele abili-
tate pentru control întocmesc o Notã de constatare însoþitã
de Fiºa pentru inspecþia în teren a barajului, conform
machetei prezentate în anexa care face parte integrantã
din prezenta procedurã.

(2) Nota de constatare ºi Fiºa pentru inspecþia în teren
a barajului se transmit lunar, pânã la data de 5 a lunii
urmãtoare, la Inspecþia de stat a apelor din cadrul
Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului.

CAPITOLUL V

Dispoziþii finale

Art. 10. Ñ Prevederile prezentei proceduri sunt obligato-
rii atât pentru deþinãtorii de baraje, cât ºi pentru unitãþile ºi
personalul abilitat pentru control în domeniul siguranþei
barajelor de cãtre Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului.
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ANEXÃ
la procedurã*)

F I ª A  P E N T R U  I N S P E C Þ I A  Î N  T E R E N  A  B A R A J U L U I

I. Date generale administrative ºi tehnice

A. Date administrative

*) Anexa este reprodusã în facsimil.
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II. Date privind caracteristicile barajului ºi amplasamentului

A. Caracteristicile privind tipul ºi geometria barajului
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MINISTERUL APELOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI

O R D I N
pentru aprobarea Procedurii de declarare publicã a caracteristicilor generale, 
a categoriei de importanþã ºi a gradului de risc asociat barajelor Ñ NTLH-036

Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 244/2000 privind sigu-

ranþa barajelor, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 466/2001, ale art. 48, 62, 64, 68 ºi 110 din Legea apelor
nr. 107/1996, precum ºi ale art. 8 ºi 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii,

în baza avizului tehnic consultativ al Comisiei Naþionale pentru Siguranþa Barajelor ºi a Altor Lucrãri Hidrotehnice,
în temeiul prevederilor art. 7 ºi ale anexei nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea ºi

funcþionarea Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului, modificatã ºi completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 352/2001,
emite urmãtorul ordin:

Art. 1. Ñ Se aprobã Procedura de declarare publicã a
caracteristicilor generale, a categoriei de importanþã ºi a
gradului de risc asociat barajelor Ñ NTLH-036, prevãzutã
în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Direcþia generalã de gospodãrire a apelor din

cadrul Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului va aduce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Petru Lificiu

Bucureºti, 21 februarie 2002.
Nr. 147.

ANEXÃ

P R O C E D U R A
de declarare publicã a caracteristicilor generale, a categoriei de importanþã ºi a gradului 

de risc asociat barajelor Ñ NTLH-036

Art. 1. Ñ În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 244/2000 pri-
vind siguranþa barajelor, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 466/2001, în termen de 120 de zile de la data intrãrii
în vigoare a procedurilor de autorizare privind siguranþa
barajelor, deþinãtorii cu orice titlu ai barajelor au obligaþia
sã declare la Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului
lucrãrile deþinute, încadrarea lor în categoriile de importanþã
ºi gradul de risc asociat acestora.

Art. 2. Ñ Caracteristicile generale ºi propunerile de
încadrare în categorii de importanþã ºi de stabilire a gradu-
lui de risc asociat, determinate prin grija deþinãtorului, se
avizeazã în cadrul comisiilor de urmãrire a comportãrii în
timp a barajelor, organizate de deþinãtor conform prevederi-
lor art. 10 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 244/2000, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 466/2001.

Art. 3. Ñ Definitivarea ºi aprobarea categoriei de impor-
tanþã a barajului ºi ale gradului de risc asociat acestuia se
fac de cãtre Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului cu con-
sultarea Comisiei Naþionale pentru Siguranþa Barajelor ºi a
Altor Lucrãri Hidrotehnice.

Art. 4. Ñ Deþinãtorul, cu orice titlu, al barajului este res-
ponsabil de corectitudinea prezentãrii caracteristicilor gene-
rale pe baza cãrora se realizeazã încadrarea în categoria
de importanþã ºi stabilirea gradului de risc asociat.

Art. 5. Ñ (1) Declararea barajelor deþinute ºi încadrarea
în categorii de importanþã se efectueazã în scris, prin

transmiterea la Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului a
unei comunicãri cu semnãtura ºi parafa conducãtorului
unitãþii care deþine barajul, în care se va preciza documen-
tul prin care comisia de urmãrire în timp a barajelor, preci-
zatã la art. 2, a avizat încadrarea în categoria de
importanþã a barajului respectiv.

(2) Comunicarea va fi însoþitã de fiºa de evidenþã a
barajului, conform conþinutului-cadru aprobat prin ordin al
ministrului apelor ºi protecþiei mediului.

Art. 6. Ñ Direcþia generalã de gospodãrire a apelor din
cadrul Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului, cu consul-
tarea Comisiei Naþionale pentru Siguranþa Barajelor ºi a
Altor Lucrãri Hidrotehnice, va stabili lista barajelor cu risc
sporit ºi a celor cu categorie de importanþã majoratã,
având la bazã definitivarea încadrãrii barajelor în categorii
de importanþã.

Art. 7. Ñ Lista definitivã a barajelor, cu declararea
publicã a caracteristicilor generale, a categoriei de impor-
tanþã ºi a gradului de risc asociat acestora, precum ºi lista
barajelor cu risc sporit ºi a celor cu categorie de impor-
tanþã majoratã se aprobã prin ordine ale ministrului apelor
ºi protecþiei mediului.

Art. 8. Ñ Listele prevãzute la art. 7 se actualizeazã
periodic cel puþin o datã la 4 ani ºi sunt fãcute publice prin
grija Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului sau sunt puse
la dispoziþie celor interesaþi, la cererea acestora.



MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI PUBLICE
Nr. 185/27 aprilie 2002 Nr. 142/13 mai 2002

O R D I N
privind protejarea patrimoniului pomicol ºi viticol cu soiuri nobile

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor ºi ministrul administraþiei publice,
vãzând Referatul de aprobare al Direcþiei generale strategii ºi politici în agriculturã ºi produse derivate

nr. 132.335 din 15 aprilie 2002, al Direcþiei fond funciar, cadastru agricol ºi forestier nr. 119.362 din 15 aprilie 2002 ºi al
Direcþiei îmbunãtãþiri funciare nr. 128.493 din 15 aprilie 2002, privind protejarea patrimoniului viticol ºi pomicol din
România,

în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi al Hotãrârii Guvernului nr. 8/2001 privind înfiinþarea, organizarea
ºi funcþionarea Ministerului Administraþiei Publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

emit urmãtorul ordin:
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Art. 1. Ñ Prezentul ordin reglementeazã condiþiile de
protejare a patrimoniului pomicol ºi viticol cu soiuri nobile
din România, indiferent de forma de organizare ºi exploa-
tare a proprietãþii, împotriva diminuãrii suprafeþelor cultivate
cu vii ºi pomi, precum ºi a degradãrii ºi distrugerii lucrãrilor
de îmbunãtãþiri funciare aferente.

Art. 2. Ñ Autoritãþile abilitate, prevãzute în anexa nr. 1
care face parte integrantã din prezentul ordin, vor actualiza
situaþia patrimoniului pomicol ºi viticol cu soiuri nobile pe
baza realitãþii existente în teren, ºi vor completa la zi
registrul agricol pentru perioada 2001Ñ2005 cu datele
statistice, în conformitate cu legislaþia în vigoare.

Art. 3. Ñ (1) Se vor identifica suprafeþele ocupate cu
plantaþii de vii, soiuri nobile, ºi pomi, casate sau defriºate,
indiferent de forma de proprietate, organizare ºi exploatare,
dacã se constatã cã nu s-au respectat prevederile
legislaþiei în vigoare.

(2) Termenul de raportare a situaþiei definitive este
30 iunie 2002.

Art. 4. Ñ Distrugerea, degradarea sau aducerea în
stare de nefuncþionare a lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare
de pe suprafeþele cultivate cu vii, soiuri nobile, ºi pomi ori
împiedicarea accesului la conservarea sau protejarea aces-
tora se pedepseºte conform legislaþiei în vigoare.

Art. 5. Ñ Proprietarii ºi deþinãtorii de terenuri ocupate
cu plantaþii de vii, soiuri nobile, ºi pomi sunt obligaþi sã asi-
gure cultivarea acestora în condiþii de protecþie a culturilor,
solurilor ºi mediului.

Art. 6. Ñ (1) Plantaþiile de pomi în masiv, intrate în
declin, necorespunzãtoare, aparþinând gospodãriilor
populaþiei, vor fi defriºate numai cu aprobarea primarului,
care va lua toate mãsurile necesare pentru a nu se
diminua patrimoniul pomicol din unitatea teritorial-administra-
tivã, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Defriºarea plantaþiilor de vii, soiuri nobile, în
suprafaþã mai mare de 0,1 ha se face în conformitate cu
prevederile Legii viei ºi vinului nr. 67/1997, cu modificãrile
ulterioare, numai pe baza autorizaþiei de defriºare a viilor,
eliberatã de direcþia generalã pentru agriculturã ºi industrie
alimentarã judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti,
potrivit Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi

pãdurilor nr. 117/2000 privind aprobarea formularelor-tip
pentru evidenþa patrimoniului viticol, a producþiei vitivinicole
ºi a bãuturilor alcoolice naturale.

Art. 7. Ñ Distrugerea sau degradarea nucilor este inter-
zisã. Tãierea ºi transportul arborilor de nuc din afara fon-
dului forestier se fac numai cu acordul primarului ºi numai
dupã plantarea a trei nuci tineri ºi pe baza autorizaþiei
emise de direcþia generalã pentru agriculturã ºi industrie
alimentarã judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, al
cãrei model este prezentat în anexa nr. 2 care face parte
integrantã din prezentul ordin.

Art. 8. Ñ Defriºarea plantaþiilor de vii, soiuri nobile, ºi
pomi, intrate în declin ºi neeconomice, de pe terenurile
proprietatea domeniului public sau privat al statului,
aparþinând persoanelor juridice, se face conform prevederi-
lor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, în baza
unei analize temeinice ºi legale a fiecãrui caz, de cãtre
direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, care avizeazã
propunerile în vederea aprobãrii de cãtre Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu respectarea actelor
normative în vigoare privind amortizarea capitalului imobili-
zat în active corporale ºi necorporale.

Art. 9. Ñ (1) Intenþia de casare ºi defriºare a plantaþiilor
de vii, soiuri nobile, ºi pomi, menþionatã la art. 8, se aduce
la cunoºtinþã direcþiilor generale pentru agriculturã ºi indus-
trie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti,
ºi primarilor, printr-o cerere motivatã, cu cel puþin 2 ani
înaintea începerii acþiunii.

(2) Suprafeþele nou-înfiinþate cu vii, soiuri nobile, ºi pomi
în arealele consacrate vor beneficia de reducerea preþului
de cumpãrare cu pânã la 50% pentru materialul sãditor
necesar.

Art. 10. Ñ Suprafeþele de vii, soiuri nobile, ºi pomi,
care prin degradare sau poluare ºi-au pierdut total sau
parþial capacitatea de producþie, vor fi constituite în perimetre
de ameliorare, conform prevederilor Legii fondului funciar
nr. 18/1991, republicatã, ºi ale Hotãrârii Guvernului
nr. 786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabi-
lirea grupelor de terenuri care intrã în perimetrele de ame-
liorare, precum ºi componenþa, funcþionarea ºi atribuþiile



comisiilor de specialiºti constituite pentru delimitarea peri-
metrelor de ameliorare, ºi vor fi scutite de taxe ºi impozite
cãtre stat, judeþ sau comunã pe timpul cât dureazã amelio-
rarea acestora.

Art. 11. Ñ Modificãrile survenite în schimbarea catego-
riei de folosinþã, ca urmare a defriºãrii plantaþiilor de pomi
ºi vie, soiuri nobile, vor fi comunicate oficiilor de cadastru,
geodezie ºi cartografie judeþene, respectiv al municipiului
Bucureºti, în termen de 30 de zile, în vederea înregistrãrii
în cadastru.

Art. 12. Ñ Persoanele fizice sau juridice din culpa
cãrora terenurile ocupate cu vii, soiuri nobile, ºi pomi au
fost degradate sau poluate sunt obligate sã achite cheltuie-
lile efectuate pentru lucrãrile de refacere a plantaþiilor ºi
ameliorarea solului, stabilite de organele abilitate, conform
proiectului de ameliorare aprobat.

Art. 13. Ñ Încãlcarea prevederilor prezentului ordin
atrage rãspunderea civilã, contravenþionalã sau penalã,
potrivit legii.

Art. 14. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
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Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor, Ministrul administraþiei publice,
Ilie Sârbu Octav Cozmâncã

ANEXA Nr. 1

A U T O R I T Ã Þ I L E  A B I L I T A T E

din teritoriu, cu atribuþii în urmãrirea respectãrii prevederilor prezentului ordin, 
aflate în subordinea

I. Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor:
Ñ Academia de ªtiinþe Agricole ºi Silvice �Gheorghe Ionescu-ªiºeºtiÒ;
Ñ Agenþia Domeniilor Statului;
Ñ Agenþia Naþionalã de Consultanþã Agricolã;
Ñ Institutul de Cercetare ºi Producþie pentru Pomiculturã PiteºtiÑMãrãcineni;
Ñ Institutul de Cercetãri pentru Viticulturã ºi Vinificaþie Valea Cãlugãreascã, judeþul Prahova;
Ñ Societatea Naþionalã �Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.;
Ñ direcþia generalã pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþeanã ºi a municipiului

Bucureºti;
II. Ministerului Administraþiei Publice:
Ñ Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie;
Ñ oficiile judeþene de cadastru, geodezie ºi cartografie ºi al municipiului Bucureºti;
III. Altor autoritãþi:
Ñ primãrii;
Ñ centre de consultanþã agricolã judeþene ºi al municipiului Bucureºti.
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