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Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 894/2013 cu privire  

la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul  

autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei  

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul Art. VI alin. (2) din Legea nr.64/2020 pentru modificarea unor 

acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 115-117, art. 

203), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea ghişeului 

unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 262-267, art. 1010), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) pe tot parcursul textului hotărârii cuvintele „Ministerul Mediului”, 

„Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, „Serviciul Piscicol” și 

„Inspectoratul Ecologic de Stat”, „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale”, „Serviciul Supravegherii de Stat a Sănătăţii Publice”, „Centrului 

Special de Telecomunicaţii”, „semnătură digitală” la orice formă gramaticală, se 

substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului”, „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, „Agenția de Mediu”, 

„Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”, „Agenția Națională pentru 

Sănătate Publică”, „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, 

„semnătură electronică” la forma gramaticală corespunzătoare; 

 

2) în anexa nr. 1: 

la punctul 9, cuvintele „Legea nr.264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la 

documentul electronic și semnătura digitală” se substituie cu cuvintele „Legea nr. 

91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic”; 

în Anexă la Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului 

unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosința specială a apei: 
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a) Capitolul I la: 

poziția 3, după cuvintele „Paşaportul prizei de apă” se completează cu 

cuvintele „ , în cazul fîntînilor arteziene”; 

poziția 4, după cuvintele „Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor 

şi a lacurilor de acumulare” se completează cu cuvintele „dacă acesta nu este 

introdus în Sistemul informațional automatizat „Cadastru de Stat a apelor”; 

poziția 7, după cuvintele „ale apei” se completează cu cuvintele „corpului 

de apă, dacă analizele nu au fost efectuate de alți solicitanți”; 

poziția 8, după cuvintele „Contractul pentru folosirea sectorului de subsol”, 

se completează cu textul „ , în cazul apelor subterane”; 

poziția 10, cuvintele „Dovada publicării în presa locală a” se substituie cu 

cuvintele „Dovada afișării”. 

 

b) Capitolul II:  

poziția 3, după cuvintele „Paşaportul prizei de apă” se completează cu 

cuvintele „ , în cazul fîntînilor arteziene”; 

poziția 4, după cuvintele „Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor 

şi a lacurilor de acumulare” se completează cu cuvintele „ , dacă acesta nu este 

introdus în Sistemul informational automatizat „Cadastru de Stat a apelor”; 

poziția 7, după cuvintele „ale apei” se substituie cu cuvintele „corpului de 

apă, dacă analizele nu au fost efectuate de alți solicitanți”; 

poziția 8, după cuvintele „Contractul pentru folosirea sectorului de subsol”, 

se completează cu cuvintele „ ,în cazul apelor subterane”; 

poziția 10, cuvintele „dovada publicării în presa locală a” se substituie cu 

cuvintele „dovada afișării”. 

 

c) Capitolul III:  

poziția 1 se exclude; 

poziția 3, după cuvintele „Paşaportul prizei de apă” se completează cu 

cuvintele „ , în cazul fîntînilor arteziene”; 

poziția 4,  după cuvintele „Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor 

şi a lacurilor de acumulare” se completează cu cuvintele „dacă acesta nu este 

introdus în Sistemul informational automatizat „Cadastru de Stat a apelor”; 

poziția 7, după cuvintele „ale apei” se substituie cu cuvntele „ corpului de 

apă, dacă analizele nu au fost efectuate de alți solicitanți”; 

poziția 8, după cuvintele „Contractul pentru folosirea sectorului de subsol”, 

se completează cu cuvintele „ ,în cazul apelor subterane”; 

poziția 9, cuvintele „Dovada publicării în presa locală a” se substituie cu 

cuvintele „Dovada afișării”. 

 

d) Capitolul IV: 

poziția 3, după textul „Paşaportul prizei de apă” se completează cu cuvintele 

„în cazul fîntînilor arteziene”; 
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poziția 4, după cuvintele „Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor 

şi a lacurilor de acumulare” se completează cu cuvintele „dacă acesta nu este 

introdus în Sistemul informațional automatizat „Cadastru de Stat a apelor”; 

poziția 7, după cuvintele „ale apei” se substituie cu cuvintele „corpului de 

apă, dacă analizele nu au fost efectuate de alți solicitanți”; 

poziția 8, după cuvintele „Contractul pentru folosirea sectorului de subsol”, 

se completează cu cuvintele „ ,în cazul apelor subterane”; 

poziția 10, cuvintele „Dovada publicării în presa locală a” se substituie cu 

cuvintele „Dovada afișării”. 

 

e) Capitolul V: 

poziția 2, după cuvintele „Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor 

şi a lacurilor de acumulare” se completează cu cuvintele „dacă acesta nu este 

introdus în Sistemul informațional automatizat „Cadastru de Stat a apelor”; 

poziția 4, după cuvintele „ale apei” se substituie cu textul „ corpului de apă, 

dacă analizele nu au fost efectuate de alți solicitanți”; 

poziția 5, cuvintele „Dovada publicării în presa locală a” se substituie cu 

cuvintele „Dovada afișării”. 

 

f) Capitolul VI: 

poziția 2, după cuvintele „Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor 

şi a lacurilor de acumulare” se completează cu cuvintele „dacă acesta nu este 

introdus în Sistemul informațional automatizat „Cadastru de Stat a apelor”; 

poziția 5, după cuvintele „ale apei” se substituie cu textul „corpului de apă, 

dacă analizele nu au fost efectuate de alți solicitanți”; 

poziția 6, cuvintele „Dovada publicării în presa locală a” se substituie cu 

cuvintele „Dovada afișării”. 

 

g) Capitolul VII: 

poziția 3, după cuvintele „Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor 

şi a lacurilor de acumulare” se completează cu cuvintele „dacă acesta nu este 

introdus în Sistemul informațional automatizat „Cadastru de Stat a apelor”; 

poziția 5, după cuvintele „ale apei” se substituie cu cuvintele „corpului de 

apă, dacă analizele nu au fost efectuate de alți solicitanți”; 

poziția 6, cuvintele „Dovada publicării în presa locală a” se substituie cu 

cuvintele „Dovada afișării”. 

 

h) Capitolul VIII: 

poziția 3, după cuvintele „Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor 

şi a lacurilor de acumulare” se completează cu cuvintele „dacă acesta nu este 

introdus în Sistemul informațional automatizat „Cadastru de Stat a apelor”; 

poziția 5, după cuvintele „ale apei” se substituie cu cuvintele „corpului de 

apă, dacă analizele nu au fost efectuate de alți solicitanți”; 



4 

 

C:\Users\ПК\Downloads\10235-redactat-ro.docx 

poziția 6, cuvintele „Dovada publicării în presa locală a” se substituie cu 

cuvintele „Dovada afișării”. 

 

3) în Anexa nr. 2: 

la punctul 7, cuvintele „Legea nr.264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la 

documentul electronic şi semnătura digitală” se substituie cu cuvintele „Legea nr. 

91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic”; 

 

4) în Anexa nr. 3: 

la pct. 1.3,  

la noțiunea „M-Cloud”, cuvîntul „Centrului” se substituie cu cuvîntul 

„Agenției”; 

la Capitolul II: 

cuvintele „Legea nr.171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul 

comercial” se substituie cu cuvintele „Codul civil”; 

cuvintele „Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale 

Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale” se 

substituie cu cuvintele „Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative”; 

cuvintele „Legea nr.264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul 

electronic şi semnătura digitală” se substituie cu cuvintele „Legea nr. 91/2014 

privind semnătura electronică și documentul electronic”; 

cuvintele „Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 9 martie 2005 “Privind 

Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale – “Moldova 

electronică”” se substituie cu cuvintele „Hotărîrea Guvernului nr. 857/2013 cu 

privire la Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova 

Digitală 2020””; 

cuvintele „Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 5 septembrie 2005 “Cu privire 

la centrele de certificare a cheilor publice”” se substituie cu cuvintele „Hotărîrea 

Guvernului nr. 1140/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea 

prestatorilor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii 

electronice”; 

cuvintele „Hotărîrea Guvernului nr.320 din 28 martie 2006 “Pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a semnăturii digitale în 

documentele electronice ale autorităţilor publice” se substituie cu cuvintele 

„Hotărîrea Guvernului nr. 1141/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

modalitatea de aplicare a semnăturii electronice pe documentele electronice de 

către funcționarii persoanelor juridice de drept public în cadrul circulației 

electronice ale acestora”; 

cuvintele „Legea nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 privind comunicaţiile 

telefonice” se substituie cu cuvintele „Legea nr.241/2007 privind comunicaţiile 

electronice”; 

cuvintele „Hotărîrea Guvernului nr.969 din 23 august 2007 “Pentru 

aprobarea Regulamentului privind Sistemul de poştă electronică al autorităţilor 

https://weblex.md/item/view/id/b66bc06128bdabdb93517fd7c4cd7628
https://weblex.md/item/view/id/f3b466054196ced403911abad9b26c89
https://weblex.md/item/view/id/32eae9a38c144f595991466ac049b666
https://weblex.md/item/view/id/b66bc06128bdabdb93517fd7c4cd7628
https://weblex.md/item/view/id/6cabd3b9041298e9a41193c40a24006e
https://weblex.md/item/view/id/d9577bab5d3adac2f7b872ab7aed1bce
https://weblex.md/item/view/id/c520f16080aa77b3c30d89f1c94003be
https://weblex.md/item/view/id/90d91e351f29a0374b4b1e6683db2b16
https://weblex.md/item/view/id/90d91e351f29a0374b4b1e6683db2b16
https://weblex.md/item/view/id/91fb3509c0ee2700f9602ab84ec2d060
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administraţiei publice”” se substituie cu cuvintele „Hotărîrea Guvernului nr. 

822/2012 cu privire la serviciile sistemului de poștă electronică ale autorităților 

administrației publice”; 

cuvintele „administrat de Ministerul Tehnologiei Informației și 

Comunicațiilor” se substituie cu cuvintele „administrat de Agenția Servicii 

Publice”; 

la pct. 4.3. cuvintele „Î.S. „Centrul de Telecomunicații Speciale”” se 

substituie cu cuvintele „IP „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 

Cibernetică”; 

 

figura nr. 7 va avea următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

C:\Users\ПК\Downloads\10235-redactat-ro.docx 

Obiectele informaționale ale Platformei comune

Dosar electronic al autorizație

Documente atașate la dosarul solicitantului autorizației de mediu pentru 
folosința specială a apei (AFSA)

Cerere de eliberare/
prelungire AFSA

Pașaportul prizei de apă, în 
cazul fîntînilor arteziene

Contractul de transportare 
și recepție a apelor uzate 

pentru epurare

Planul de acțiuni/investiții 
privind protecția resurselor 

de apă în perioada de 
folosință a apei

Document care atestă 
dreptul de proprietate sau 

de folosință asupra 
terenului

Contractul pentru folosirea 
sectorului de subsol, în 
cazul apelor subterane

Regulamentul de 
exploatare a barajelor, 

iazurilor și a lacurilor de 
acumulare, dacă acesta nu 
este introdus în Sistemul 

informațional automatizat 
 Cadastrul de stat al apelor

Dovada afișării a anunțului 
cu privire la solicitarea 

eliberării autorizației de 
mediu pentru folosința 

specială a apei

Planul și/schema terenului

Calculele cantității de apă 
care urmează a fi folosite și 
a volumului de ape uzate

Rezultatele analizelor 
fizico-chimice și/sau 

bactiorologice ale corpului 
de apă, dacă analizele nu 
au fost efectuate de alți 

solicitanți

Documente perfectate în cadrul Platformei comune

Decizia de eliberare/
prelungire/suspendare/
retragere a autorizațiilor

Actul de control al 
autorității de mediu

Avizul Agenției pentru 
Geologie și Resurse 

Minerale

Avizul Agenției Naționale 
pentru Siguranța 

Alimentelor

Avizul Agenției  Apele 
Moldovei 

Avizul Agenției Naționale 
pentru Sănătate Publică

Avizul Inspectoratului 
General pentru Situații 

de Urgență

Autorizație de mediu pentru 
folosința specială a apei

Profilul solicitantului de 
autorizație de folosință 

specială a apei

Nomenclatoare, 
clasificatoare, metadate

Notificări Log-uri

Figura 7. Obiectele informaționale ale Platformei comune
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la pct. 6.1, subpunctul 3: 

a) alineatul unsprezece, după cuvintele „ale apei” se completează cu 

cuvintele „corpului de apă, dacă analizele nu au fost efectuate de alți solicitanți”; 

b) aliniatul treisprezece va avea următorul cuprins: 

„dovada afișării a anunţului cu privire la solicitarea eliberării autorizaţiei de 

mediu pentru folosinţa specială a apei – reprezintă dovada prin care se atestă că 

solicitantul de autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei a afișat la 

primărie anunţul privind intenţia de a solicita autorizaţie de mediu pentru folosinţa 

specială a apei”. 

la pct. 6.2:  

a) subpunctul 6.2.1-6.2.4.,  și la punctele 6.2.5 și 6.2.6. cuvintele „avizul 

Serviciului Piscicol” se exclud; 

b) subpunctul 6.2.3: 

cuvintele „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” se exclude; 

la subpunctele 6.2.1., 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6: 

cuvintele „Paşaportul prizei de apă” se completează cu cuvintele „ , în cazul 

fîntînilor arteziene”; 

după cuvintele „Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor şi a 

lacurilor de acumulare” se completează cu cuvintele „dacă acesta nu este introdus 

în Sistemul informațional automatizat „Cadastru de Stat a apelor”; 

după cuvintele „Rezultatele analizelor privind proprietățile fizico-chimice 

şi/sau bacteriologice” se completează cu cuvintele „ ,ale corpului de apă, dacă 

analizele nu au fost efectuate de alți solicitanți”; 

după cuvintele „Contractul pentru folosirea sectorului de subsol”, se 

completează cu cuvintele „ ,în cazul apelor subterane”; 

cuvintele „dovada publicării în presa locală a” se substituie cu cuvintele 

„dovada afișării”; 

la punctul 6.5, subpunctul 2, cuvintele „Î.S „Centrul de telecomunicații 

speciale”” se substituie cu cuvintele „IP„Serviciul Tehnologia Informației și 

Securitate Cibernetică””; 

 

la Capitolul VIII: 

a) cuvintele „Legea nr.246-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul 

electronic şi semnătura digitală” se substituie cu cuvintele „Legea nr. 91/2014 

privind semnătura electronică și documentul electronic”; 

b) cuvintele „Ordinul Serviciului de Informaţii şi Securitate nr.64 din 7 

decembrie 2006 privind aprobarea normelor tehnice în sfera semnăturii digitale” 

se substituie cu cuvintele „Ordinul directorului adjunct al Serviciului de Informații 

și Securitate nr. 69/2016 cu privire la aprobarea Normelor tehnice în domeniul 

semnăturii electronice avansate calificate”; 

https://weblex.md/item/view/id/b66bc06128bdabdb93517fd7c4cd7628
https://weblex.md/item/view/id/7d7395f6ab8fce3a1d67bcc68ec4144d
https://weblex.md/item/view/id/7d7395f6ab8fce3a1d67bcc68ec4144d
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c) cuvintele „Hotărîrea Guvernului nr. 320 din 28 martie 2006 “Pentru 

aprobarea Regulamentului privind ordinea de aplicare a semnăturii digitale în 

documentele electronice ale autorităţilor publice” se substituie cu cuvintele 

„Hotărîrea Guvernului nr. 1141/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

modalitatea de aplicare a semnăturii electronice pe documentele electronice de 

către funcționarii persoanelor juridice de drept public în cadrul circulației 

electronice ale acestora”. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://weblex.md/item/view/id/c520f16080aa77b3c30d89f1c94003be






apei, s-au concretizat denumirile acteior indicate. Astfel, in dependents de actele 
indicate se completeaza: 

- textul „Pasaportul prizei de ара" se completeaza cu textul „ , in cazul fmtinilor 
arteziene"; 

- textul „Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor si a lacurilor de 
acumulare" se completeaza cu textul „daca acesta nu este introdus In Sistemul 
informational automatizat „Cadastru de Stat a apelor"; 

- cuvintele „ale apei" se substituie cu textul „ ale corpului de apu, daca analizele nu 
au fost efectuate de al{i solicitanfi"; 

- dupa textul „Contractul pentru folosirea sectorului de subsol", se completeaza cu 
textul и , in cazul apelor subterane"; 

- cuvintele „Dovada publicarii in presa locala a" se substituie cu cuvintele „Dovada 
afi?arii'\ 

Totodata, m Anexa nr. 3, la Capitolul II se propune excluderea acteior normative 
abrogate si includerea acteior normative in vigoare. 

5. Fundiimenturea economico-financiara 

lmplementarea hotaririi date nu necesita mijloace financiare. 

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare 

- Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011; 

- Hotarirea Guvernului nr. 882/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea si funcponarea Agen îei „Apele Moldovei", structurii si efectivului-limita 

ale acesteia; 

- Hotarirea Guvernului nr. 548/2018 cu privire la organizarea si funcjionarea 

Inspectoratului pentru Protec^a Mediului; 

- Hotarirea Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea $i funcponarea Agenpei 

Nationale pentru Siguran^a Alimentelor; 

- Hot5rirea Guvernului nr. 549/2018 cu privire la constituirea, organizarea si 

funcfionarea Agentiei de Mediu; 

- Hotarirea Guvernului nr. 485/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Agentiei 

pentru Geologie si Resurse Minerale; 
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