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Hotarare nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de 
descarcare in mediul acvatic a apelor uzate 

Guvernul Romaniei 

Hotarare nr. 188 

din 28 februarie 2002 

pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor 
uzate Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 20 martie 2002 in temeiul 
prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 15 alin. (4) din Legea apelor nr. 
107/1996, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.  

 

Art. 1. - Se aproba Normele tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor 
uzate orasenesti, NTPA-011, prevazute in anexa nr. 1. 

Art. 2. - Se aproba Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de 
canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare, NTPA-002/2002, prevazut in 
anexa nr. 2. 

Art. 3. - Se aproba Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a 
apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali, NTPA-001/2002, 
prevazut in anexa nr. 3. 

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 5 - in sensul prezentei hotarari, prin autoritate publica centrala cu atributii in 
domeniul gospodaririi apelor si protectiei mediului se intelege Ministerul Apelor si 
Protectiei Mediului, iar prin autoritate competenta in domeniu se intelege Compania 
Nationala "Apele Romane" - S.A. 

Art. 6. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului 
nr. 730/1997 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea limitelor de incarcare cu 
poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de apa, NTPA-001, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 noiembrie 1997, si Ordinul ministrului 
apelor, padurilor si protectiei mediului, al ministrului lucrarilor publice si amenajarii 
teritoriului si al ministrului sanatatii nr. 645/I.O.-5.029/N.N.-7.190/S.D./1997 pentru 
aprobarea Normativului privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de 
canalizare ale localitatilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 bis 
din 6 noiembrie 1997. 
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Bucuresti, 28 februarie 2002. Nr. 188. 

 

ANEXE 

• ANEXA1 - NORME TEHNICE privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor 
uzate orasenesti, NTPA-011 

• ANEXA2 - NORMATIV privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele 
de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare, NTPA-002/2002 

• ANEXA3 - NORMATIV privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a 
apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali, NTPA-
001/2002 

 

 


