
Anexa 9.9 
 

Măsuri de bază pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de activităţile industriale din spațiul hidrografic Prut-Bârlad 
 

Nr
. c

rt.
 

Ju
de

ţ 

Nume măsură Descriere măsură 
Tip masură 

(B11.3.a, 
B11.3b-l) 

Codul *corpului de 
apă de suprafaţă / 

subterană 
Tip presiune 

semnificativă** 
Data 

finalizării 
măsurii 

Substanţe 
prioritare şi 

poluanţi 
specifici*** 

Nume poluanţi 
pentru ape 
subterane** 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

IS 

Canalizare si 
epurarea apelor 
uzate menajere 
de la Sectia 
exterioara 
Sipote 

Elaborarea documentatiei 
si asistenta tehnica pentru 

accesarea fondurilor 
necesare executiei 

lucrarilor pentru realizarea 
sistemului de canalizare si 

epurare a apelor uzate 
menajere rezultate de la 
unitatea spitaliceasca. 

Masura obligatorie. 

B11.3.g RORW13-1-15-
25_B1a 

-  

2021 

- - 

2 

IS 

Canalizare si 
epurarea apelor 
uzate menajere 
de la Sectia 
exterioara 
Barnova 

Elaborarea documentatiei 
si asistenta tehnica pentru 

accesarea fondurilor 
necesare executiei 

lucrarilor pentru realizarea 
sistemului de canalizare si 

epurare a apelor uzate 
menajere rezultate de la 
unitatea spitaliceasca. 

Masura obligatorie. 

B11.3.g RORW12-1-78-
11_B1 

- 

2021 

- - 

3 

BT 
Canalizarea si 
epurarea apelor 
uzate 

Executie retea de 
canalizare si statie de 

epurare a apelor uzate. 
Masura obligatorie. 

B11.3.g ROLW13-1-10_B1 
- 

2021 

- - 



4 

BT 
Canalizarea si 
epurarea apelor 
uzate 

Elaborare  documentatie si 
asistenta tehnica necesara 

pentru accesarea 
fondurilor necesare 

executiei lucrarilor de 
canalizare si a statiei de 
epurare a apelor uzate. 
Intocmirea proiectului 
tehnic privind executia 

retelei de canalizare si a 
statiei de epurare. 

Elaborarea  studiului de 
fezabilitate si intocmirea 
documentatiei necesare 

pentru obtinerea fondurilor 
necesare executiei retelei 
de canalizare si a statiei 

de epurare a apelor uzate. 
Executia retelei de 

canalizare si a statiei de 
epurare.      

Masuri obligatorii. 

B11.3.g RORW13-1-15-
18_B1A 

- 

2021 

- - 

5 

BT 
Canalizarea si 
epurarea apelor 
uzate 

Elaborare  documentatie si 
asistenta tehnica necesara 

pentru accesarea 
fondurilor necesare 

executiei lucrarilor de 
canalizare si a statiei de 
epurare a apelor uzate. 
Intocmirea proiectului 
tehnic privind executia 

retelei de canalizare si a 
statiei de epurare. 

Elaborarea  studiului de 
fezabilitate si intocmirea 
documentatiei necesare 

pentru obtinerea fondurilor 
necesare executiei retelei 
de canalizare si a statiei 

de epurare a apelor uzate.                                            
- Executia retelei de 

canalizare si a statiei de 
epurare.    

Masuri obligatorii. 

B11.3.g RORW13-1-15-
16_B1 

- 

2021 

- - 



6 

BT 
Canalizarea si 
epurarea apelor 
uzate 

Elaborare  documentatie si 
asistenta tehnica necesara 

pentru accesarea 
fondurilor necesare 

executiei lucrarilor de 
canalizare si a statiei de 
epurare a apelor uzate. 
Intocmirea proiectului 
tehnic privind executia 

retelei de canalizare si a 
statiei de epurare. 

Elaborarea  studiului de 
fezabilitate si intocmirea 
documentatiei necesare 

pentru obtinerea fondurilor 
necesare executiei retelei 
de canalizare si a statiei 

de epurare a apelor uzate.                                            
- Executia retelei de 

canalizare si a statiei de 
epurare.     

Masuri obligatorii. 

B11.3.g RORW13-1-8_B1 

- 

2021 

- - 

7 

BT 
Canalizarea si 
epurarea apelor 
uzate 

Elaborare  documentatie si 
asistenta tehnica necesara 

pentru accesarea 
fondurilor necesare 

executiei lucrarilor de 
canalizare si a statiei de 
epurare a apelor uzate. 
Intocmirea proiectului 
tehnic privind executia 

retelei de canalizare si a 
statiei de epurare. 

Elaborarea  studiului de 
fezabilitate si intocmirea 
documentatiei necesare 

pentru obtinerea fondurilor 
necesare executiei retelei 
de canalizare si a statiei 

de epurare a apelor uzate. 
Executia retelei de 

canalizare si a statiei de 
epurare.                     

Masuri obligatorii. 

B11.3.g RORW13-1-15-2_B1 

- 

2021 

- - 



8 

IS 
Canalizarea si 
epurarea apelor 
uzate 

Elaborarea documentatiei 
de fundamentare si 

asistenta tehnica pentru 
solicitarea de obtinere a 

fondurilor necesare 
executiei lucrarilor de 

canalizare si a statiei de 
epurare a apelor uzate, 
rezultate de la unitatea 

spitaliceasca. 
Masura obligatorie. 

B11.3.g RORW12-1-78-
11_B1 

- 

2021 

- - 

9 

IS 

Evacuarea 
apelor uzate 
menajere si 
pluviale  

1. Executarea lucrarilor 
privind racordarea retelei 

de canalizare a apelor 
uzate menajere din incinta 

Parcului Stiintific si 
Tehnologic Tehnopolis la 

reteaua municipala de 
canalizare, aflata in 
administrarea SC 
APAVITAL SA. 

2.Executarea lucrarilor 
privind racordarea retelei 

de canalizare a apelor 
pluviale din incinta 
Parcului Stiintific si 

Tehnologic la caseta de 
transport a apelor  de pe 

Valea Adanca si instalarea 
unui separator de 

hidrocarburi pe conducta 
de evacuare proiectata. 

Masuri obligatorii. 
3. Proiectarea unei fose 

vidanjabile etanse, pentru 
acumularea apei uzate 

menajere din cadrul 
Parcului Tehnologic, ca 

solutie provizorie, pana la 
executarea lucrarilor 

proiectate 

B11.3.c RORW13-1-15-32-
20_B1 

- 

2022 

- - 



10 VS 1) Monitorizarea 
calităţii apelor 
freatice prin 
analize probe  
de apă din cele 
4 puţuri 
existente, cu 
frecvenţă 
semestrială;   
2) Analize probe 
fizico-chimice 
apă freatică cu 
frecvenţă 
semestrială.                        

Prin adresa nr. 
2839/ACC/22.07.2009, 
ARPM Bacau a stabilit 
obligaţiile de mediu ce 
revin dupa închiderea 
depozitului de zgură: 

1) Monitorizarea calităţii 
apelor freatice prin analize 
probe  de apă din cele 4 

puţuri existente, cu 
frecvenţă semestrială; 2) 

Analize probe fizico-
chimice apă freatică cu 
frecvenţă semestrială.  

Masuri obligatorii. 

B11.3.a RORW12-1-78-
16_B3 

- 

- 

- - 

 
 

Nr
. c

rt
. 

Autoritate competentă 
responsabilă 

Parteneri pentru 
implementarea efectivă 

a măsurii***** 

Costuri planificate (Euro) 

Sursa de 
finanţare a 

măsurii 
Comentarii investiţii Operare/ Întreţinere 

anuale Alte costuri 

0 10 11 12 13 14 15 16 
1 

Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și 

Turismului 

Institutul de Psihiatrie 
Socola Iasi  

SECTIA EXTERIOARA 
SIPOTE 

0 0 3000 SP 

 
- scos din procedura; se va 
putea autoriza doar dupa 
transmiterea Graficului de 
esalonare lucrari in 
infrastructura de apa uzata, 
conform Legii nr. 298/2018. 

2 

Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și 

Turismului 

Institutul de Psihiatrie 
Socola Iasi  

SECTIA EXTERIOARA 
BARNOVA 

0 0 3000 SP 

 
- scos din procedura; se va 
putea autoriza doar dupa 
transmiterea Graficului de 
esalonare lucrari in 
infrastructura de apa uzata, 
conform Legii nr. 298/2018. 



3 

Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și 

Turismului 

UNITATEA DE 
ASISTENTA MEDICO-
SOCIALA SUHARAU 

0 0 0 - 

Masura nu mai este 
necesara, s-a schimbat 
solutia tehnica 
Unitatea nu mai evacueaza 
ape uzate in emisar, apele 
uzate sunt stocate in bazine 
vidanjabile. 

4 
Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și 

Turismului 

D.G.A.S.P.C. – 
CENTRUL DE 
INGRIJIRE SI 

ASISTENTA LEORDA 

100000 0 5000 BL 

Masura nerealizata 
- in curs de elaborare 
documentatie tehnica 
necesara in vederea obtinerii 
autorizatiei de g.a. 

5 

Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și 

Turismului 

D.G.A.S.P.C. – 
CENTRUL DE 

RECUPERARE SI 
REABILITARE A 

PERSOANELOR CU 
HANDICAP IONASENI 

100000 0 5000 BL 

Masura nerealizata 
- in curs de elaborare 
documentatie tehnica 
necesara in vederea obtinerii 
autorizatiei de g.a. 

6 
Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și 

Turismului 

D.G.A.S.P.C. – 
CENTRUL DE 
INGRIJIRE SI 

ASISTENTA ADASENI 

100000 0 5000 BL 

Masura nerealizata 
- in curs de elaborare 
documentatie tehnica 
necesara in vederea obtinerii 
autorizatiei de g.a. 

7 

Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și 

Turismului 

D.G.A.S.P.C. – 
COMPLEX SERVICII 
PENTRU COPILUL 

AFLAT IN DIFICULTATE 
“SPERANTA” POMARLA 

0 0 0 - 

Masura nu mai este 
necesara, s-a schimbat 
solutia tehnica 
- unitatea nu mai evacueaza 
ape uzate in emisar, apele 
uzate sunt stocate in bazine 
vidanjabile; 

8 

Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și 

Turismului 

SPITALUL DE 
PSIHIATRIE SI PENTRU 

MASURI DE 
SIGURANTA PADURENI 

– comuna Grajduri, 
judetul Iasi 

0 0 4000 SP - in procedura de 
autorizare;  



 9 

Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și 

Turismului 

Parcul stiintific si 
tehnologic 

TEHNOPOLIS, Loc.IASI 
381852 0 11996 SP 

Masurile sunt in curs de 
realizare.  
Masurile sunt impuse 
beneficiarului prin atz 
nr.1/08.01.2019 (valabila 
pana la 01.01.2022), pentru 
perioada 2019-2021: sa 
instaleze pe conducta de 
evacuare a apelor pluviale 
un separator de hidrocarburi, 
cu filtru coalescent, intrucat 
descarcarea apelor pluviale 
impurificate de pe 
amplasament se face in 
galaria Valea Adanca fara ca 
acestea sa fie trecute printr-
un separator de hidrocarburi; 
sa asigure racordarea 
obligatorie la sistemul de 
canalizare centralizat cf alin. 
(1), art.6, HG nr.352/2005. 
-sa  asigure vidanjarea 
perioada a bazinului de 
colectare a apelor uzate in 
functie de necesitate; 
 

10 

Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și 

Turismului 

S.C. TERMICA S.A. 
Vaslui - - - - 

Monitorizarea va fi efectuata 
pe o perioada de minim 30 
ani, datele fiind trimise o 
data la 2 ani. 
 
- in  conservare; 

 
Note 
11.3a – măsuri de bază impuse de legislaţia naţională care implementează Directivele Europene (ex. Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale); 
11.3b-l - măsuri de bază adiţionale, altele decât măsurile cerute de Directivele Europene, conform art.11.3.b-l al DCA; 

* Codul corpului de apă de suprafaţă  / subterană – Codul corpului de apă de suprafaţă / subterană  asupra căruia are efect măsura 

** Presiuni semnificative de tip  



 Presiune semnificativă 1.3 - Punctiforme-  Instalatii IED 

 Presiune semnificativă 1.9 Punctiforme-  Altele 

 Presiune semnificativă 2.5 - Difuza-situri contaminate /Situri industriale abandonate 

 Presiune semnificativă 2.10 Difuz-Altele, etc. 

*** - Substanţe prioritare şi poluanţi specifici pentru care se prevede reducerea emisiilor în apele de suprafaţă prin aplicarea măsurii; 

**** - Poluanţi pentru care se prevede reducerea emisiilor în apele subterane prin aplicarea măsurii; 

“ - “ nu au fost identificate masuri adresate substantelor prioritare şi poluanţilor specifici. 

*** Parteneri pentru implementarea efectivă sunt beneficiarii implementării efective a măsurii 

 

Legendă 

Acronime pentru coloanele 10, 11, 1, 15, 16 


