ORDIN nr. 31 din 13 ianuarie 2006 privind aprobarea
Manualului pentru modernizarea şi dezvoltarea Sistemului de
Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR)

Forma sintetică la data 02-Mar-2015. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi
tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 25-Sep-2013 actul a fost modificat de Hotarirea 707/2013 )

În temeiul prevederilor art. 35 alin. (11) şi 110 din Legea apelor nr. 107/1996,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (8) din
Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul mediului şi gospodării apelor emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă Manualul pentru modernizarea şi dezvoltarea Sistemului de
Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR), prevăzut în anexa*) care
face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Sistemul de Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR) are ca scop
stabilirea de programe pentru monitoringul stării apelor.
Art. 2
Direcţia managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor şi Administraţia Naţională "Apele Române" vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor şi
protecţiei mediului nr. 35/2003 pentru aprobarea Metodelor de măsurare şi
analiză folosite la determinarea substanţelor prioritare/prioritare periculoase din
apele uzate evacuate şi apele de suprafaţă, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 305 din 7 mai 2003, se abrogă.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia
anexelor nr. 1A-1D la manual, care se pun la dispoziţie factorilor interesaţi, la
cerere.
-****Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu

_____
*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 bis
în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu
publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 234 din data de 15 martie 2006
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