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VOLUMUL II
ANEXA 1 -  CONFORMITATEA CON INUTULUI

CADRU CU LEGISLA IA ROMÂNEASC



STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap i ap  uzat  din jude ul Ilfov, în perioada
2014 - 2020

2

ANEXA 1. Conformitatea cu cadrul legislativ românesc:

Ordonan a de Urgen  privind protec ia mediului nr. 195/2005 ;

- Directiva nr. 75/440/EEC privind calitatea cerut  apelor de suprafa  destinate prelev rii de
ap  potabil .

a) Ordinul MAPM nr.377/2001 privind aprobarea obiectivelor de referin  pentru calitatea apelor de
suprafa .

b) H.G. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie s  le îndeplineasc  apele de
suprafa  utilizate pentru potabilizare i a Normativului privind metodele de m surare i frecven a de
prelevare i analiz  a probelor din apele de suprafa  destinate procedurii de ap  potabil .

- Directiva nr. 91/676/EEC privind protec ia apelor împotriva polu rii cauzate de nitra i din surse
agricole.

a) Ordinul MAPM nr. 740/08.08.2001 pentru aprobarea componen ei nominale a Comisiei pentru aplicarea
Planului de ac iune pentru protec ia apelor împotriva polu rii cu nitra i proveni i din surse agricole.

b) Ordinul comun al MAPM si MAAP nr. 452/2001 si 105.951/2001 pentru aprobarea regulamentului de
organizare i func ionare a Comisiei i a grupului de sprijin pentru aplicarea acestui plan (M. Of. 296 din 6
iunie 2001).

c) Ordinul MAPM nr. 918 din 8 octombrie 2002 pentru aprobarea Codului bunelor practici agricole pentru
uzul fermierilor.

- Directiva nr. 76/464/EEC privind poluarea cauzat  de anumite substan e periculoase deversate
în mediul acvatic al Comunitatii (si cele 7 Directive “fiice”).

a) Hotararea Guvernului nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de ac iune pentru reducerea polu rii
mediului acvatic i a apelor subterane, cauzat  de evacuarea unor substan e periculoase (M. Of. 132 din
20 februarie 2002).

- Directiva nr. 78/659/EEC asupra calit ii apelor dulci ce necesit  protec ie sau îmbun ta ire
pentru a sus ine viata pe tilor.

a) Hotararea de Guvern nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de
suprafa  care necesit  protec ie i ameliorare în scopul sus inerii vie ii piscicole (Monitorul Oficial 196 din
22 martie 2002).

- Directiva nr. 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman.

a) Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (M. Of. 552/29.07.2002);
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b) Legea nr. 311/2004 pentru modificarea i completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei
potabile;

c) H.G. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspec ie sanitar i monitorizare a
calit ii apei potabile i a procedurii de autorizare sanitar  a produc iei i distribu iei apei potabile.

- Directiva Cadru privind Apa nr. 2000/20/EEC.

a) Ordinul MAPM nr. 913 din 15 octombrie 2001 privind aprobarea con inutului cadru al Planului de
gospod rire a apelor pe bazin hidrografic;

b) Ordinul MAPM nr. 1125 din 03.12.2002 pentru aprobarea Comitetului de Coordonare i Monitorizare a
Implement rii Directivei Cadru 2000/60/CEE i a celorlalte directive din domeniul apei – ordin emis pentru
implementare.

- Directiva nr. 80/68/EEC privind protec ia apelor subterane împotriva polu rii cauzate de
anumite substan e periculoase.

a) Ordinul Ministrului Apelor i Protec iei Mediului nr. 1049 din 13 noiembrie 2002 pentru aprobarea
planului de m suri pentru eliminarea sau reducerea riscului de poluare a apelor subterane.

- Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificat  prin Directiva Consiliului nr. 97/11/EEC
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra mediului.

a) Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind protectia mediului nr. 195 din 22 decembrie 2005;

b) HG. Nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru
aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;

c) Ordinul MAPM nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de
emitere a acordului de mediu.

- Directiva 90/313 privind accesul publicului la informatia de mediu.

a) HG 1115/2002 privind accesul liber la informatia de mediu.

b) Ordinul MAPM nr. 1182/18.12.2002 pentru aprobarea metodologiei de gestionare si furnizare a
informatiei privind mediul detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului.

- Directiva cadru privind Deseurile nr. 75/442/EEC, amendata de Directiva nr. 91/156/EEC.

a) Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 78/2000 privind regimul Deseurilor;

b) H.G. nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor;
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- - Decizia nr. 2000/532/CE, amendata de Decizia nr. 2001/119 privind lista deseurilor (ce
inlocuieste Decizia nr. 94/3/CE privind lista deseurilor si Decizia nr. 94/904/CE privind lista
deseurilor periculoase).

a) HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile,
inclusiv deseurile periculoase.

- Directiva nr. 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

a) Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 236/2000 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna salbatica (M.Of. 433 din
2 august 2001);

- Directiva nr. 96/61/EC privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC).

a) Legea 645/2002 (M. Of. 901 din 12 decembrie 2002) pentru aprobarea Ordonantei de urgenta 34/2002
privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii (M. Of. 223 din 3 aprilie 2002);

b) Ordinul MAPM nr. 890 din 3 octombrie 2002 pentru infiintarea Serviciului de Control al Poluarii
Industriale;

c) Ordinul MAPM nr. 1133 din 5 decembrie 2002 privind modificarea si completarea Ordinului nr.
184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu;

d) Ordinul MAPM nr. 1144/2002 (M. Of. 35 din 22 ianuarie 2003) privind infiintarea Registrului poluantilor
emisi la activitatile care intra sub incidenta art. 3, alin. (1), lit. (g) si (h) din OUG 34/2002 privind
prevenirea , reducerea si controlul integrat al poluarii si modul de raportare al acestora (modifica ordinul
MAPPM 756/1997).

OUG nr. 108/1999 pentru modificarea si completarea Legii 98/1994, privind stabilirea si sanctionarea
contraventiilor la Normele legale de igiena si sanatate.
Legea apelor nr. 107/1996.
Legea nr. 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996.
OUG nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale “Apele Romane”.
Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate
publica.
O.G. nr. 108/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea
contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica.
Legea 344/2002 privind aprobarea O.G. nr. 108/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 98/1994
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica.
Ordin MS nr. 536/1994 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al
populatiei.
 HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie
sanitara si hidrogeologica.
HG nr. 472/2000 privind unele masuri de protectia calitatii resurselor de apa.
Ordinul MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomadarilor privind mediul de viata
al populatiei.
Ordinul MAPPM nr. 278/1997 privind prevenirea si combaterea poluarilor accidentale la folosintele de apa.
Ordin al MAPAM nr. 49/2004 privind protectia mediului si in special al solurilor, cand se utilizeaza namoluri
de epurare in agricultura.
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Ordinul MAPAM nr. 1069/2003 pentru aprobarea metodologiei cu privire la desfasurarea activitatilor
specifice de gospodarire a apelor.
H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de autorizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.
Legea nr. 404/2003 pentru aprobarea O.U.G. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale “Apele
Romane”.
Ordin comun al MAPAM nr. 1406/2003 si MSF nr. 191/2003 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare
rapida a riscului pentru mediu si sanatatea umana.
Ordinul nr.462/1993 al Ministerului Apelor Padurilor si Protectiei Mediului pentru aprobarea Conditiilor
tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de surse stationare.

ANEXA 1. CONFORMITATEA CON INUTULUI CADRU CU LEGISLA IA ROMÂNEASC

Prezenta documentatie tehnica la faza “studiu de fezabilitate”, s-a constituit in conformitate cu
cerintele caietului de sarcini si prevederile din oferta tehnica respectiv conform “Protocolului pentru
revizuirea documentatiei – versiunea 1” transmis de catre Beneficiar prin Notificarea nr.10 din 10.07.2015.

Continutul-cadru si formatul au fost stabilite de comun acord cu Beneficiarul pentru a facilita relationarea
cu reprezentatntii finantatorului (JASPERS) pe parcursul elaborarii aplicatiei de finantare si a documentelor
suport.

Astfel in cadrul studiului de fezabilitate au fost dezvoltate urmatoarele volume din cadrul cuprinsului
general al aplicatiei de finantare POIM:

Volumul I: Raportul Studiului de Fezabilitate

Volumul II: Anexe la Studiul de Fezabilitate

Volumul III: Parte desenata

Volumul IV:  Evaluarea Financiar i Economic  – Analiza Cost-Beneficiu (CBA)

Volumul V: Analiza Institu ional

Volumul VI: Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM)

Pentru conformitate cu cerintele caietului de sarcini din documentatia de atribuire a contractului de servicii
Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire
pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in
perioada 2014 – 2020, in tabelul de mai jos este evidentiata corelarea continutului prezentei
documentatii cu prevederile HG 28/2008:
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TABEL ECHIVALENTA HG 28/2008 (caiet sarcini) – CUPRINS GENERAL POIM

Cuprins SF conf. HG 28 /
caiet de sarcini

Cuprins SF conf. GHID POIM

A. PIESE SCRISE

Cap .1  Date generale Cap.2 INFORMATII GENERALE
1. 1 Denumirea obiectivului de

investitetii
2.1 Denumirea obiectivului de investitetii

1.2 Amplasamentul 2.0.2 Amplasamentul
1.3 Titularul de investitie 2.0.3 Titularul de investitie
1.4 Beneficiarul investitiei 2.0.4 Beneficiarul investitiei
1.5 Elaboratorul studiului 2.0.5 Elaboratorul studiului
Cap. 2  Informatii generale privind
proiectul

Cap. 4 ANALIZA SITUATIEI CURENTE SI
PROGNOZE

2.1 Situatia actuala 4.1 Informatii generale despre sistemul de apa si
apa uzata

2.2 Informatii despre entitatea
responsabila cu
implementarea proiectului

3.5. Cadru legal i institu ional

2.3 Descrierea investitiei Cap. 3 CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI

2.3.1

Concluziile ale planului
detaliat de investitii pe
termen lung (Master Planului)
revizuit privind situatia
actuala, necesitatea si
oportunitatea promovarii
investitiei, precum si scenariul
tehnico-economic selectat;

3.2. Rezultatele  Master Plan-ului

2.3.2 Stabilirea sistemelor de
alimentare cu apa

3.2.7. Criterii de prioritizare
3.2.8. Programul de Investi ii pe perioada 2015-2018
3.2.9. Programul de Investi ii pe termen lung
Cap 7 PARAMETRII DE PROIECTARE

2.3.3 Stabilirea aglomerarilor 3.2.7. Criterii de prioritizare
3.2.8. Programul de Investi ii pe perioada 2015-2018
3.2.9. Programul de Investi ii pe termen lung
Cap 7 PARAMETRII DE PROIECTARE

2.3.4 Analiza de optiuni tehnica -
scenariile tehnico-economice
prin care obiectivele
proiectului de investitii pot fi
atinse

Cap 8 ANALIZA DE OPTIUNI

2.3.5 Descrierea constructiva,
functionala si tehnologica,
dupa caz, justificarea
reabilitarilor

Cap 9 PREZENTAREA PROIECTULUI

Cap.3 Date tehnice ale investitiei
3.1 zona si amplasamentul 2.2 Zona proiectului. Amplasamentul

3.3 Caracteristici naturale din zona de proiect
3.2 statutul juridic al terenurilor

care urmeaza sa fie ocupate
4.1.9 Ocuparea terenului si statutul legal

3.3 situatia ocuparilor definitive
de teren: suprafata totala,
reprezentand terenuri din
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TABEL ECHIVALENTA HG 28/2008 (caiet sarcini) – CUPRINS GENERAL POIM

Cuprins SF conf. HG 28 /
caiet de sarcini

Cuprins SF conf. GHID POIM

intravilan/extravilan
3.4 sinteza studiilor de teren

Vol.II –
Anexe ANEXA 9

3.4.1 Sinteza studiu hidrogeologic
3.4.2 Sinteza studiu de

inundabilitate
3.4.3 Sinteza studiu geotehnic
3.4.4 Sinteza studiu topografic
3.4.5 Sinteza studiu de tratabilitate
3.4.6 Sinteza studiu privind calitate

apei potabile
3.4.7 Sinteza studiu privind balanta

apei
3.4.8 Sinteza studiu privind

calitatea apei uzate
3.5 caracteristicile principale ale

constructiilor din cadrul
obiectivului de investitii

Cap 9 PREZENTAREA PROIECTULUI

3.6 situatia existenta a utilitatilor
si analiza de consum Cap 4

Cap 9

ANALIZA SITUA IEI CURENTE I
PROGNOZE
PREZENTAREA PROIECTULUI

3.6.1 necesarul de utilitati pentru
varianta propusa promovarii

3.6.2 solutii tehnice de asigurare cu
utilitati

3.7 concluziile evaluarii impactului
asupra mediului

Cap. 12 REZULTATELE EVALUARII IMPACTULUI
ASUPRA MEDIULUI

Cap. 4 Durata de realizare si
etapele principale Vol.II –

Anexe ANEXA 74.1 Durata de realizare si etapele
principale; graficul de
realizare a investitiei

Cap. 5 Costurile estimative ale
investitiei

Vol.II –
Anexe ANEXA 5

5.1 valoarea totala cu detalierea
pe structura devizului general
si a devizelor pe obiecte

5.2 esalonarea costurilor
coroborate cu graficul de
realizare a investitiei

Cap.6 Analiza cost-beneficiu Vol IV Evaluarea Financiar i Economic –
Analiza Cost-Beneficiu (ACB)

6.1 Analiza cost-beneficiu Cap. 10 REZULTATELE ANALIZEI EC-FINANCIARE

6.1.1 identificarea investitiei si
definirea obiectivelor, inclusiv
specificarea perioadei de
referinta

10.1/
10.2/
10.3

Sumar /Aria de acoperire a proiectului si
beneficiarii / Obiectivele proiectului

6.1.2 analiza optiunilor din punct de
vedere financiar si economic

10.4 Descrierea si costurile proiectului

6.1.3 analiza financiara, inclusiv
calcularea indicatorilor de
performanta financiara

10.5 Analiza financiara

6.1.4 analiza economica, inclusiv
calcularea indicatorilor de
performanta economica

10.6 Analiza Economica

6.1.5 analiza de senzitivitate 10.7 Analiza de senzitivitate si de risc
6.1.6 analiza de risc



STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap i ap  uzat  din jude ul Ilfov, în perioada
2014 - 2020

8

TABEL ECHIVALENTA HG 28/2008 (caiet sarcini) – CUPRINS GENERAL POIM

Cuprins SF conf. HG 28 /
caiet de sarcini

Cuprins SF conf. GHID POIM

6.2 Sursele de finantare a
investitiei

10.5 Analiza financiara

6.3 Strategia de Achizitii

Cap. 13 STRATEGIA DE ACHIZITII SI PLANUL DE
IMPLEMENTARE

6.3.1 elemente de legislatie
nationala si europeana

6.3.2 descrierea contextului actual,
incadrarea investitiilor
propuse prin studiul de
fezabilitate in criteriile de
atribuire conform legislatiei in
vigoare

6.3.3 oportunitati privind
participarea firmelor locale,
nationale si internationale

6.3.4 stabilirea contractelor de
servicii si lucrari;
argumentarea criteriilor care
au stat la baza stabilirii
contractelor

6.3.5 stabilirea activitatilor din
fiecare contract

6.3.6 stabilirea valorilor
contractelor

6.3.7 plan de Achizitii estimativ
6.3.8 oportunitati si riscuri
6.3.9 plan de implementare

estimativ
Cap. 7 Estimari privind forta de

munca ocupata prin
realizarea investitiei

Vol IV
(ACB) Analiza cost-beneficiu

7.1 Estimari privind forta de
munca ocupata prin realizarea
investitiei

7.1.1 numar de locuri de munca
create in faza de executie

7.1.2 numar de locuri de munca
create in faza de operare

Cap. 8 Principalii indicatori
tehnico-economici ai
investitiei

Cap 1
1.5,1.6,1.7
si Anexe la

Cap 1
Cap. 9

9.2

REZUMATUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

PREZENTAREA PROIECTULUI

8.1 Principalii indicatori tehnico-
economici ai investitiei

8.1.1 Indicatori fizici
8.1.2 Indicatori de performanta
8.1.3 Indicatori de comparare

(benchmarking);
8.1.4 esalonarea investitiei

(INV/C+M)
8.1.5 durata de realizare (luni)
8.1.6 capacitati (in unitati fizice si

valorice)
8.1.7 alti indicatori specifici

domeniului de activitate in
care este realizata investitia,
dupa caz

Cap. 9 Avize si acorduri Volumul ANEXA 8
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TABEL ECHIVALENTA HG 28/2008 (caiet sarcini) – CUPRINS GENERAL POIM

Cuprins SF conf. HG 28 /
caiet de sarcini

Cuprins SF conf. GHID POIM

II -Anexe
B. PIESE DESENATE

Volumul
III –Piese
desenate

Borderou piese desenate

plan de amplasare in zona
(1:25000 - 1:5000);
plan general (1: 2000 -
1:500);
planuri de situatie pentru
retele de distributie si
canalizare (1 :500);
Profile longitudinale prin
conductele de canalizare
(H=1:100, L=1 :1000);
Planuri de situatie pentru
statiile de tratare (1 :500) ;
Profile tehnologice statiile de
tratare ;
Diagrame de proces statiile de
tratare ;
Planuri si sectiuni generale de
arhitectura, rezistenta,
instalatii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor
specialitatilor ce concura la
realizarea proiectului – pentru
obiectele din cadrul statiilor
de tratare ;
Planuri de situatie pentru
statiile de epurare (1 :500) ;
Profile tehnologice statiile de
epurare ;
Diagrame de proces statiile de
epurare ;
Planuri si sectiuni generale de
arhitectura, rezistenta,
instalatii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor
specialitatilor ce concura la
realizarea proiectului – pentru
obiectele din cadrul statiilor
de epurare;
Planuri de situatie si sectiuni
caracteristice pentru captari –
la scara relevanta;
Planuri de situatie si sectiuni
caracteristice pentru statii de
pompare – la scara
relevanta ;
Planuri de situatie si sectiuni
caracteristice pentru
rezevoare si complexe de
inmagazinare – la scara
relevanta ;
Planuri de situatie si sectiuni
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TABEL ECHIVALENTA HG 28/2008 (caiet sarcini) – CUPRINS GENERAL POIM

Cuprins SF conf. HG 28 /
caiet de sarcini

Cuprins SF conf. GHID POIM

caracteristice pentru statii de
pompare apa uzata – la scara
relevanta ;
Alte planuri (planuri speciale,
profile longitudinale, profile

C. STUDII DE TEREN SI EXPERTIZE Vol.II
Anexe

ANEXA 9


