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Administrația Bazinală de Apă Argeș- Vedea 

 

RAPORT ACTIVITATE 2015 
 

 
 

INSPECȚIA BAZINALĂ A APELOR 

                 
Activitatea de inspecție  în domeniul gospodăririi apelor se desfașoară în conformitate cu 

prevederile Legii Apelor nr. 107/ 1996 cu modificările și completările ulterioare,  cu prevederile 

Normelor tehnice privind organizarea și desfășurarea activității de inspecție și control din domeniul  

gospodăririi apelor  și  a Planului anual de inspecție aprobat  de conducerea A.N. ,,Apele Române” pentru 

anul 2015 și constă în principal, în efectuarea de controale planificate și neplanificate  privind 

gospodărirea cantitativă și calitativă a apelor  și  aplicarea de sancțiuni  pentru nerespectarea prevederilor 

legislației în domeniul apelor. 

 În conformitate cu Planul activităților de inspecție pentru anul 2015, au fost programate:  

 

➢  1527 acțiuni de inspecție,   

din care : 

-   829 controale planificate                                                                                                             

-   698 controale neplanificate. 

și au fost realizate: 

➢ 1697 acțiuni de inspecție, 

 din care :  

-  652 controale planificate   

-  1045 controale neplanificate.    

 PROCENT DE REALIZARE  al Planului de inspecție 2015 : 111 %  

  
Controale planificate  

Se desfașoară la folosințele de apă de tip A  și tip B  cuprinse în Lista obiectivelor  planificate 2015 și 

defalcate pentru  fiecare inspector din cadrul Inspecției Bazinale de Apă Argeș- Vedea. 

Registrul controalelor planificate prezintă situația PV de constatare  încheiate la cele 652 folosințe de 

apă în anul 2015.     

Controale neplanificate  

Se desfășoară  controale neplanificate la: 

-  proiecte și activități noi 

            -  controale în urma autosesizării 

-  sesizări, 

-   poluări accidentale, 

-   tematice, 

-  pentru reglementare d.p.d.v al g.a, 
-  controale în comun cu alte autorități. 

Registrul controalelor neplanificate prezintă situația  PV de constatare  încheiate la cele 1045 de 

controale, în anul 2015. 

În cadrul controalelor neplanificate, o pondere deosebită a fost deținută   de controalele        tematice,  

care la nivelul anului 2015 s-au desfățurat pe următoarele tipuri de folosințe :  

1. Verificarea respectării actelor de reglementare  de către deținătorii MHC-urilor ; 

2. Verificarea stării de salubrizare a cursurilor de apă, lacurilor și    malurilor acestora ; 

3. Verificarea folosințelor care intra sub incidența Directivei    96/61/EEC(IPPC) ; 
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4. Verificarea activității de extragere a agregatelor minerale- balastiere și stații de sortare ; 

5. Verificarea stării tehnice a barajelor din categoriile de importanța C și D ; 

6. Verificarea operatorilor economici  autorităților publice locale care dețin sisteme de 

alimentare cu apă / canalizare / stații de epurare ; 

 7. Verificarea podurilor și podețelor care traversează cursuri de apă, amplasate aval de 

acumulări ; 

 8. Verificarea folosințelor ce desfășoară activități agricole sau zootehnice (irigații), 

utilizând apa din subteran cu consum mai mare de 0,2 l/s. 

 

Au fost efectuate  362 de controale tematice pana la 31 decembrie 2015. 

 

Sesizări  

Reprezentanții  Inspecției Bazinale a Apelor  au efectuat verificări, acte de control  și au    răspuns la un 

numar de  283 sesizări. 

    
 Intervenții în cazul poluărilor accidentale  
 În 2015 s-au produs  13 poluări accidentale.  

 Principalul poluator a fost OMV PETROM SA cu 7 astfel de incidente, principalul motiv fiind   

spargerea conductelor de transport a produsului petrolier datorită  corodării. Au fost aplicate amenzi în 

valoare de 265.000 lei. 

 Intervențiile au fost operative, finalizate  cu ecologizarea zonei afectate.        

Sancțiunile aplicate în urma efectuării controalelor au fost următoarele: 

 - 163 avertismente 

 - 31 amenzi, în valoare totală de  906.500 lei; 

 

 

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ 

 
Activitatea de securitate și sănătate în muncă, este organizată și se desfășoară în baza legislației în 

domeniu : Legea 319/2006 -Legea securității și sănătății în muncă,  HG 1425/2006- Norme metodologice 

de aplicare a Legii 319/2006, HG 955/2010-pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii 319/2006, HG 355/2007-privind supravegherea sănătății lucrătorilor, HG 

1169/2011 pentru modificarea și completarea HG355/2010.  

            Măsuri organizatorice  

           Pentru desfășurarea corespunzătoare a activității de securitate și sănătate în muncă, în anul 2015, 

au fost intreprinse o serie de acțiuni: 

• s-au elaborat tematici de instruire a salariaților pentru toate formațiile de lucru din cadrul unitații; 

• s-a efectuat testarea anuală privind cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă al 

salariaților; 

• s-au elaborat instrucțiuni proprii pe meserii și locuri de muncă și s-au completat cele existente, 

ținându-se seama de particularitățile activităților;  

• au fost autorizați din punct de vedere al siguranței circulației, un numar de 10 conducători auto, ce 

deservesc autovehicule cu capacitatea peste 3,5 tone; 
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• conform legislației cuprinse în Legea nr. 319/2006, cap. III, art.13, au fost autorizate meseriile de: 

sudor, legator de sarcină, fochist, motostivuitorist, macaragiu, electrician; 

• s-a examinat din punct de vedere al medicinii muncii , întregul personal cuprins în activitatea 

unității 

• s-a încheiat contract de prestări servicii privind verificarea mijloacelor de protecție;     

• s-a urmărit programul privind verificarea PRAM , a prizelor de împământare și a circuitelor 

electrice de către formatia service PRAM SGA Argeș, la toate locurile de muncă; 

• s-au autorizat instalațiile de ridicat cât și personalul deservent al acestora; 

• s-a întocmit necesarul de echipament de protecție pentru anul 2016 pentru întregul personal, 

conform normativului cuprins în CCM ; 

• s-a asigurat necesarul de echipament de protecție pe anul 2015; 

• s-a acordat atenție pregătirii și instruirii șefilor locurilor de muncă privind modul de organizare și 

desfășurare a instruirii salariaților din subordine; 

• s-a reactualizat organizarea apărării împotriva incendiilor și a evacuării pe locuri de muncă; 

• s-a reactualizat planul de intervenție în caz de incendiu pentru sediul administrativ al 

Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea; 

• s-au efectuat exerciții cu salariații privind modul în care trebuie intervenit în caz de incendiu 

• s-au făcut verificari ale locurilor de muncă, urmărindu-se modul cum sunt respectate prevederile 

legale cuprinse în legislația specifica situațiilor de urgență; 

• s-a întocmit o tematică cuprinzătoare cu prezentări legislative, instrucțiuni proprii și teme 

specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile. 

Pentru această pregătire s-au asigurat materiale de instruire cuprinzând: legi, norme specifice pentru 

meserii, instrucțiuni proprii, teste de verificare a cunoștiințelor și materiale informative. 

La verificarea privind modul de completare a fișelor individuale de instructaj s-au urmărit datele legate de 

materialul prelucrat, semnăturile, reinstruirile (unde a fost cazul), testul de verificare a cunoștințelor de 

securitate și sănătate în muncă. 

Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă și constituit la nivelul unitații conform Legii 319/2006 

cap.IV sect. 1 si HG. 955/2010 , s-a întrunit trimestrial analizând: 

-  Modul de achiziționare, acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție; 

-  Factorii de risc de accidente și îmbolnăvire profesională existenți la locurile de muncă; 

-  Planul de prevenire și protecție pe anul 2015; 

-  Concluzii în urma inspecției proprii la locurile de muncă; 

-  Modul în care au fost soluționate diverse evenimente ce au avut loc, atât pe linie de securitate, cât și de 

sănătate. 

 Măsuri igienico- sanitare 
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- conform normativului cuprins în CCM, anexa nr. 10, s-a asigurat  alimentație specială pentru creșterea 

rezistenței organismului uman, constând  din lapte, apă minerală, alocație de hrană , pentru anumite 

categorii de salariați și locuri de muncă; 

- s-a întocmit necesarul de materiale igienico-sanitare, alimentație de protecție și apă carbogazoasă pentru 

anul 2016; 

- s-au asigurat: materiale igienico-sanitare( săpun, lavete bumbac, lavete țesute, crema protecție); 

- s-a asigurat: alimentație de protecție și apă carbogazoasă (lapte praf, lapte UHT, apă carbogazoasă, apă 

plată), pentru activitățile cuprinse în anexa nr.10 din CCM pentru întregul personal. 

 

 

RELAȚII CU PRESA 

 
Compartimentul Relații cu presa a avut ca obiectiv specific anului 2015, organizarea campaniei 

pentru conștientizarea problemelor de mediu,  ,,Ovi își face prieteni noi”. 

Informarea  publică a fost realizată prin:  

- 29 informări și comunicate de presă, privind activitatea ABA AV și 3 puncte de vedere referitor la 

articole publicate în mass-media. Informațiile comunicate s-au referit la evenimetele desfășurate de ABA 

AV în cursul anului, avertizările hidrologice, fenomenele meteo și hidrologice petrecute și efectele 

acestora, planurile de măsuri și intervențiile ABAAV în situațiile de urgență generate de inundații, 

investițiile derulate, proiecte, Planul pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în 

b.h. Argeș-Vedea, Proiectul WATMAN –Sistem informațional pentru pentru managementul integrat al 

apelor, Planul pentru Managementul Riscului la Inundații; 

-   4 conferințe de presă (o participare în cadrul conferinței de presă a Instituției Prefectului); 

- 16 răspunsuri la solicitări în baza legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public; 

-  participarea și intervenția reprezentanților ABAAV la emisiunile posturilor tv locale (Abslout Tv, 

Curier Tv, Antena 1, Argeș Tv) și radio (Radio România Actualități, Radio Antena Satelor, Argeș 

Expres); 

- publicarea pe pagina web (www.rowater.ro/daav) și pe rețelele de socializare a informațiilor publice din 

activitatea organizației (documente specifice pentru lucrul cu publicul, utilizarea banilor publici, 

raportări, comunicate de presă, documente de sinteză, filme de prezentare, fotografii). 

 Activitatea de comunicare cu mass-media s-a concretizat în 432 de apariții (articole, interviuri, 

știri) în presa scrisă, audio-video și electronică. Au fost comunicate pe loc sau în cel mai scurt timp, 

răspunsuri la solicitările mass-media, de transmitere date și informații. 

- a fost întocmită zilnic revista presei și transmisă Biroului de Presă al A.N Apele Române. 

 

 Organizarea evenimentelor de mediu și educaționale 

Ziua Mondială a Apei – a fost organizat evenimentul de lansare a cărții ,,Ovi își face prieteni 

noi” la Biblioteca Județeană Dinicu Golescu, cu particpiarea  a 70 de elevi din școlile argeșene și a 

http://www.rowater.ro/daav
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reprezentanților mass-media. Au participat elevi şi cadre didactice de la Şcolile Nr. 10, 11 şi 18 din 

Piteşti, trupa Arlechino de la Palatul Copiilor şi reprezentanţi ai ABAAV: 

- au fost prezentate informaţii legate de Ziua Mondială a Apei, 

- reprezentanţii ABAAV au efectuat în faţa copiilor analize chimice ale apei,  

- elevii au recitat poezii şi au prezentat machete legate de această sărbătoare,  

- a fost lansată cărticica „Ovi îşi face prieteni noi“ . Aceasta  îi ajută pe cei mici să se familiarizeze 

cu numele şi localizarea principalelor râuri din România, 

- trupa Arlechino de la Palatul Copiilor Piteşti  a transpus informaţiile din carte într-o piesă de 

teatru în care copiii au interpretat diverse roluri: râurile din țara noastră şi peştişorul Ovi.   

Campania ,,Ovi își face prieteni noi” –  a debutat cu acțiuni organizate în unitățile de 

învățământ din municipiul Pitești,  a continuat la Școala gimnazială Cotești din Godeni, Școala 

gimnazială nr. 1 Corbeni și Școala gimnazială Carol I din Curtea de Argeș. Toți elevii acestor unități  din 

ciclul primar,  au primit cărți și materiale educative despre apă, pentru conștientizarea rolului pe care 

fiecare persoană îl are în protejarea mediului înconjurător.  Reprezentanții ,, Apelor Române” le-au vorbit 

copiilor despre acțiunile personale care pot contribui la menținerea unui mediu sănătos sau, dimpotrivă, îl 

pot afecta.  Au fost implicați 824 preșcolari și elevi. 

,,Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” - Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea 

a susținut activitățile unităților de învățământ din ,,Scoala  altfel”.  Porțile instituției au fost deschise 

pentru toți elevii și profesorii intresați să cunoască activitatea ABAAV.  

Ziua Pământului - Campania de informare și responsabilizare socială ”Să păstrăm apele curate!”, 

a continuat cu ocazia Zilei Pământului, în mijlocul elevilor de la Școala Gimnazială “Ion Minulescu” și 

Palatul Copiilor Pitești. La Palatul Copiilor, elevii de la Cercul de Ecologie și Silvicultură au realizat 

lucrări cu mesaje și informații despre Terra și apă, lucrări care au reprezentat și un semnal de alarmă al 

tinerei generații ce are dreptul de a trăi într-o lume curată. Acestea au fost oferite persoanelor care s-au 

aflat la plimbare în Parcul Trivale.  

Ziua Internațională a Dunării – ABA Argeș- Vedea a organizat acțiuni de sărbătorire a 

evenimentului alături de elevii Liceului Armand Călinescu, specializarea Protecția mediului. Acesta  a 

constat în prezentarea de informații utile privind apa, mediul, poluarea și protecția apelor, de către 

reprezentanții ABAAV.   

Astfel de acțiuni au fost organizate și la nivelul SGA Giurgiu și SGA Teleorman. 

Ziua Mondială a Educației - reprezentanții Administrației Baziale de Apă Argeș-Vedea s-au întors 

în mijlocul elevilor, pentru o nouă lecție de cunoștere și protecție a mediului. În cadrul campaniei “Să 

păstrăm apele curate !”, dar și cu ocazia Zilei Mondiale a Râurilor, sărbătorită la 27 septembrie, 20 de 

elevi de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Lereşti au fost invitați să viziteze barajul și lacul de acumulare 

Râușor.  
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Promovarea Planului Pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în 

bazinul hidrografic Argeș-Vedea. 

Întocmirea și realizarea planului pentru 2015 privind măsurile de informare și publicitate ale 

proiectului prin: informări de presă, conferințe de presă.  

WATMAN – Sistemul Informatic pentru Managementul Integrat al Apelor – organizare și 

desfășurarea campaniei de informare publică: conferințe de presă, comuniacte de presă, distribuire de 

materiale publicitare. 

Planul de Managemnet al Riscului la Inundații – realizarea planului de comunicare si 

desfășurarea acțiunilor de informare și consultare publică (transmiterea de newsletter-uri și de 

chestionare, diseminarea acestora, transmiterea de comunicate de presă). 

 

Promovarea imaginii instituției prin: 

 

• Organizare și reprezentarea standului de prezentare al Comitetului Teritorial Argeș- Vedea( în 

cadrul căruia  ABAAV asigură și secretariatul)  la Forumul Regional al Apei 2015.  Forumul 

Regional al Apei Dunăre-Europa de Est este un complex de evenimente organizat de Asociația 

Română a Apei cu sprijinul Asociației Internaționale a Apei (IWA). Manifestările se adresează 

tuturor specialiștilor din domeniul apei începând cu administratorii resurselor de apă, operatorii de 

alimentare cu apă și canalizare și nu în ultimul rând publicului larg interesat de îmbunătățirea 

performanțelor tehnice și manageriale ale sectorului; 

• Organizarea unei activități practice pentru 25 de masteranzi ai Facultății de Geografie a 

Universității din București. În cadrul vizitei la sediul ABAAV, masteranzii au primit informații 

din domeniul hidrologiei și le-au fost prezentate câteva departamente unde se desfășoară activități 

specifice de monitorizare cantitativă și calitativă a apei, precum și activități de gestionare a 

resurselor de apă.  

• Realizarea machetelor pentru pliantele publicitare; 

• Realizarea de materiale video de prezentare pentru fiecare acțiune publică a ABAAV, postarea 

acestora pe site și transmiterea către mass-media în vederea mediatizării; 

• Realizarea de fotografii la evenimentele organizate și postarea pe site.  

 

 

SECRETARIATUL TEHNIC AL COMITETULUI DE BAZIN 

 
    STCB a organizat cu acordul membrilor Comitetului de Bazin următoarele ședințe de lucru: 

• Ziua Mondială a Apei ,, Apa și dezvoltarea durabilă” ( 22 martie), în cadrul căreia s-au susținut 

temele: 
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- ,, Planului de Management al spațiului hidrografic Argeș-Vedea  (2016 - 2021 - etapa a doua 

de planificare)”;  

- ,, Stadiul implementării proiectului WATMAN – Sistemul Informatic pentru Managementul 

Integrat al Apelor”.  

• Ziua Dunării ,,Fii activ !“(29 iunie), în cadrul căreia s-au prezentat temele: 

- ,, Proiectul Planului de Management al spațiului hidrografic Argeș-Vedea  (2016-2021 - ciclul al 

II –lea de planificare).” 

- ,, Planul de Management al Riscului la Inundații în bazinul hidrografic Argeș-Vedea” 

- ,, Stadiul lucrărilor de investiții în bazinul hidrografic Argeș-Vedea” 

• Proiecte privind gospodărirea apelor (12 noiembrie )  

,,Proiectul Planului de Management al spațiului hidrografic Argeș-Vedea  (2016-2021 - ciclul al II 

–lea de planificare)” 

,, Stadiul Planului de Management al Riscului la Inundații” 

,, Aspecte din activitatea de gospodărire a apelor desfășurată în perioada ianuarie- octombrie 

2015”. 

 

RESURSE UMANE RELAȚII CU PUBLICUL ADMINISTRATIV, CENTRUL DE 

FORMARE ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ VOINA 
 

 În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2015 în evidenţa compartimentului s-au înregistrat 317 

petiţii, din care 12 s-au referit la domeniul resurselor umane, iar 305 la domeniul tehnic. 

 Din punct de vedere al structurii pe tipuri, cele 12 petiţii referitoare la domeniul resurselor umane, 

înregistrate în anul 2015, 6 au fost identificate ca sesizări, 5 ca cereri și 1 ca reclamație. 

Din punct de vedere al structurii pe tipuri, cele 305 petiţii referitoare la domeniul tehnic 

înregistrate în anul 2015, au fost identificate 108 cereri, 182 sesizări, 13 reclamaţii și 2 propuneri. 

Menţionăm că, din cele 317 petiţii înregistrate în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2015, 259 

au primit răspuns parţial sau integral favorabil în sensul că în situaţiile în care s-au confirmat problemele 

expuse în petiţii, s-au identificat şi comunicat celor implicaţi măsuri de rezolvare a acestora, 18 au primit 

răspuns nefavorabil în sensul că nu s-au confirmat cele sesizate de petenţi sau că solicitările nu sunt legal 

justificate, iar 33 nu au putut fi rezolvate exclusiv la nivelul A.B.A. Argeş-Vedea.  

 

  

SISTEM INTEGRAT DE MANEGEMENT ȘI AUDIT 

   Activitatea compartimentului SIMA  a fost structurată  pe două domenii de acțiune conform 

atribuțiilor din ROF și conform obiectivelor strategice stabilite prin “Declarația de Politică în domeniul 

calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale” și anume :  
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• menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului Integrat de Management ( SIM ), certificat  

de către  Societatea Româna pentru Asigurarea Calității ,  la nivelul întregii organizații ( sediu și 

SGA / SHI subordonate ) conform cerințelor standardelor de calitate : SR EN ISO 9001/2008 ( 

actualizat 2015 ), mediu :  SR EN ISO 1400 / 2005 ( actualizat 2015 ), sănătate şi securitate 

ocupaţională :  SR OHSAS 18001 / 2008 ; 

• dezvoltarea Sistemului de Control Intern / Managerial ( SCI / M ) conform OSGG nr. 400 / 

2015 corelat cu cerințele standardului SR EN ISO 3100 : 2010 privind managementul riscurilor 

; 

În cadrul primului domeniu s-au realizat următoarele activități : 

- au fost stabilite obiective pentru anul în curs și s-a analizat stadiul îndeplinirii obiectivelor planificate în 

anul precedent ; 

- s-a realizat analiza funcționării sistemului integrat de management la nivelul întregii organizații în anul 

precedent,  elaborându-se Raportul de analiză de management și stabilindu-se măsuri de îmbunătățire ( 

decizii pentru anul în curs ) ; 

- s-a coordonat procesul de actualizare a documentelor SIM specifice fiecarui proces și s-au publicat în 

reteaua internă;  

- au fost verificate propuneri de noi instrucțiuni de lucru sau actualizări ale celor existente;  

- au fost actualizate documentele Sistemului Integrat de Management în folderul „Documente SIM” din 

reţeaua interna ( în urma publicării acestora de către SIMA / ANAR în  WIMS / VPN și / sau în urma 

elaborării de documente noi la nivel ABA Argeș- Vedea ) şi au fost comunicate  modificările, tuturor 

celor implicaţi;   

- s-au transmis documentele SIM actualizate în format electronic ( pe baza de listă de difuzare ) 

responsabililor SIM de la SGA / SHI  în vederea actualizării acestora în rețeaua internă proprie; 

- s-au realizat instruiri interne având ca tematică modul de aplicare a cerințelor Sistemului Integrat de 

Management precum și implementarea Sistemului de Control Intern/ Managerial atât cu personalul 

compartimentelor cât și cu  Responsabilii SIM de la SGA / SHI  și separat cu personalul nou angajat; 

-  s-a elaborat   Programul anual de desfăşurare a auditurilor interne în cadrul ABA Argeș- Vedea ( sediu 

şi SGA/SHI ) , Planurile de audit aferente și s-au efectuat audituri interne la toate compartimentele sediu 

și la cele 6 subunităti, elaborându-se rapoartele de audit cu observații și propuneri de îmbunătățire ; 

-  s-a realizat evaluarea conformării cu cerințele legale, de reglementare și alte cerințe la care organizația 

subscrie, pe baza chestionarelor de evaluare, calculându-se gradul de conformare pentru fiecare sistem 

auditat; 

-  au fost analizate  acţiunile preventive propuse și s-a urmărit realizarea lor la termenele stabilite , 

închizând Rapoartele de acţiuni preventive ; 

- s-au  elaborat Programul de management de mediu și SSM, Planul de prevenire şi combatere a 

poluărilor accidentale ( datorate activităților proprii ale organizaţiei ),  Lista situaţiilor de urgenţă şi a 

accidentelor potenţiale la nivelul organizaţiei, Programul de monitorizare și măsurare a caracteristicilor 
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evacuărilor în mediul înconjurător, Programele de măsurare și monitorizare a performanțelor de mediu și 

SSM ; 

   La nivelul ABA Argeș-Vedea s- a desfășurat un audit intern ANAR, finalizat prin raportul de audit 

nr.20 527 / IV/ 27.10.2015 ( fără să fie identificate neconformități și / sau puncte slabe ) și un audit extern 

de supraveghere realizat de Societatea Română pentru Asigurarea Calității încheiat cu rezultate foarte 

bune . 

În cadrul celui de-al doilea domeniu s-au realizat următoarele activități : 

- s-a asigurat secretariatul Comitetului pentru Sistemul de Control Intern / Managerial; 

-  s-a elaborat și urmărit realizarea Programului anual de dezvoltare SCI / M; 

- s-a urmărit completarea şi actualizarea Registrului riscurilor pe activităţi atât la nivel de compartimente 

sediu cât și la nivel de subunități, colaborând cu responsabilii de risc desemnați;  

- s-au făcut instruiri interne și s-a coordonat procesul de raportare,  elaborându-se raportările specifice 

semestriale și anuale: Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării stadiului de implementare a 

standardelor de control intern/ managerial ( în urma centralizării chestionarelor de autoevaluare )  și 

Situațiile centralizatoare ( „Informații generale” )  anuale și semestriale . 

 

 

PLAN DE MANAGEMENT BAZINAL 

• Elaborarea și publicarea la 22 decembrie 2015, pe site-ul ABA Argeș-Vedea - secțiunea Planuri de 

Management, a  Planului de Management al spațiului hidrografic Argeș- Vedea (ciclul II de 

planificare, 2016-2021); 

• Elaborarea și transmiterea la A.N. ,,Apele Romane” a Raportului privind  „Stadiul realizării lucrărilor 

pentru epurarea apelor uzate urbane și a capacităților în execuție puse în funcțiune”, cu referire la 

dotarea cu sisteme de colectare și stații de epurare a apelor uzate urbane pentru aglomerările cu peste 

2.000 l.e. și la finanțarea acestora (raport semestrial); 

• Actualizarea anuală a Registrului zonelor protejate al spațiului hidrografic Argeș –Vedea, în 

conformitate cu art. 6 al DCA; 

• Continuarea procesului de monitorizare a stadiului implementării programului de măsuri în 

conformitate cu cerințele art. 11 al Directivei Cadru Apă; 

• Realizarea activităților din cadrul procesului de participare și consultare a publicului, în conformitate 

cu art. 14 al DCA; 

• Testarea elementelor de raportare în sistem WISE a Planului de Management  al spațiului hidrografic 

Argeș- Vedea; 

• Elaborarea și transmiterea către autoritățile locale a activităților propuse pentru  Planul de acțiuni 

pentru realizarea la nivelul județelor aferente spațiului hidrografic a Programului de guvernare 2013-
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2016 (Planului Local de Acțiune pentru Protecția Mediului și Planului Regional pentru Protecția 

Mediului); 

• Actualizarea bazei de date în format GIS referitoare la rețeaua hidrografică, tipologia și corpurile de 

apă de suprafață, presiunile potențial semnificative (surse de poluare, folosințe de apă, construcțiile 

hidrotehnice), zonele protejate, cu transmiterea shapefile-urilor la A.N. ,,Apele Romane”. 

 

 

GESTIUNE MONITORING ȘI PROTECȚIA RESURSELOR DE APĂ 

1. ACTIVITATEA DE MONITORIZARE A STĂRII CALITATIVE A RESURSELOR DE APĂ 

 

• S-a realizat în cadrul celor 4 subsisteme: râuri, lacuri, ape subterane şi ape uzate, atât pentru 

caracterizarea resurselor de apă (evaluarea stării ecologice / potențialului ecologic al corpurilor 

de apă de suprafață și a stării chimice a corpurilor de apă subterană), cât şi pentru asigurarea 

datelor necesare pentru raportarea la Uniunea Europeană a stadiului implementării Directivei 

Cadru a Apei și a celorlalte Directive Europene în domeniul apei. 

• Supravegherea resurselor de apă s-a efectuat pentru:  96 de corpuri de apă - râuri ,1 corp de 

apă – lacuri naturale, 18 corpuri de apă puternic modificate – lacuri de acumulare și 

artificiale, precum și în 11 corpuri de apă subterană, prin cele 4 laboratoare de calitatea apei, 

care și-au desfășurat activitatea în conformitate cu „Manualul de Operare al Sistemului de 

Monitoring Integrat al laboratoarelor de Calitatea apei ale A.B.A. Argeș- Vedea ”, pentru anul 

2015 

• S-au realizat un număr de 45019 analize fizico-chimice,  biologice și bacteriologice, astfel: 

           Subsistemul râuri    

           ►Nr. analize realizate 2015=14704 

           Subsistemul lacuri   

           ► Nr. analize realizate 2015=4470 

           Subsistemul ape subterane  

           ►Nr. analize realizate 2015=6370 

           Subsistemul ape uzate  

           ►Nr. analize realizate 2015=19475 

• Aplicarea principiului „poluatorul plăteşte” – Au fost calculate și aplicate penalități pentru 

depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților în apele uzate, depășirea debitelor sau 

volumelor de apă prelevate, conform OUG 107/2002 aprobată cu modificari prin Legea 

404/2003 cu modificările și completările ulterioare și Ord.798/2005 cu modificările și 

completările ulterioare.  

• Raportare lunară  la ANAR, situația privind penalitățile aplicate (depășire debite sau volume de 

apă prelevate, concentrații maxime admise, agregate minerale) la nivelul ABA AV:                         
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           - Nr. penalități aplicate ian.- nov. 2015= 745 

              - Valoare penalități aplicate         =      4 172 446,64 lei 

                                    Din care :  încasate =        858 796,02 lei 

                                                     neîncasate = 3 313 650,02 lei  

2. ASIGURAREA VOLUMELOR DE APĂ BRUTĂ ÎN SURSE ALOCAREA RESURSELOR DE APĂ 

LA FOLOSINŢE 

• Cerința de apă pentru anul 2015, totalizând un volum de  501 894,111 mii mc, a fost asigurată 

integral. Pe categorii de utilizatori, s-au asigurat pentru populaţie  209 369,917 mii mc., pentru 

industrie  128 199,33 mii mc. şi pentru  agricultură  164 324,864 mii mc. 

• În anul 2015 au fost prelevate din surse (conform preliminat  Balanța Apei 2015), volume de 

apă totalizând cca. 508 096,772 mii mc, din care pentru:  populaţie 209 688,212 mii mc, 

industrie 100 258,639 mii mc și agricultura 198 149,921 mii mc.  

 

 

 

AVIZE  AUTORIZAȚII 

În anul 2015 Serviciul Avize Autorizații și compartimentele cu atribuții de reglementare din 

cadrul SGA Ilfov București, SGA Giurgiu și SGA Teleorman  au emis  2032 de acte de reglementare, 

astfel : 

 

Tip act de reglementare  Numar  

Avize g.a. 524 

Autorizații g.a. 916 

Notificări de începere execuție 151 

Notificări de punere în funcțiune 276 

Avize de amplasament 3 

Permise de traversare 7 

Consultanțe tehnice  155 

TOTAL 2032 

 

Serviciul Avize Autorizații a emis, conform competențelor care îi revin, 5 referate tehnice pentru 

emiterea avizului de gospodărire a apelor și 18 referate tehnice pentru emiterea autorizației de 

gospodărire a apelor, necesare emiterii actelor de reglementare de către A.N. Apele Române. 

 S-au înregistrat solicitări din partea primăriilor/ consiliilor locale pentru emiterea de acte de 

reglementare  necesare realizării de investiții pentru care au fost accesate sau alocate fonduri  (de la 
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buget, prin OUG 28/10.04.2013 privind Programul Național de Dezvoltare Locală, măsura 3.2.2. –

APDRP) pentru sectorul apă- canal sau pentru execuția de poduri în zone afectate în urma viiturilor 

înregistrate în 2014. Actele de reglementare solicitate pentru astfel de investiții au fost analizate și emise 

în cel mai scurt timp posibil. 

În anul 2015 Serviciul Avize Autorizații a întocmit :  

- 12 Rapoarte privind  folosințele de apă autorizate ce intra sub incidența IED – 

controlul emisiilor industriale  

      - 12 Rapoarte privind  folosințele de apă  autorizate ce intra sub incidența Directivei 

91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane. 

 Serviciul Avize Autorizații a asigurat participarea la un numar de 160 sedințe ale Comisiei de 

Avizare Tehnică a Agenției de Protecția Mediului Argeș.  

Pentru creșterea eficienței  și scurtarea timpului de răspuns la solicitările beneficiarilor precizăm 

că reglementarea din punct de vedere al gospodăririi apelor se desfășoară în baza Legii Apelor 

107/1996 cu completările și modificările ulterioare și Ordinului MMGA 662/2006 privind aprobarea 

Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor. 

Solicitările vor fi obligatoriu însoțite de cererile tip, afișate pe site-ul Administrației Bazinale de 

Apă Argeș- Vedea și de documentația tehnică de fundamentare întocmită în conformitate cu normativul 

de conținut prevăzut de Ordinul MMP 799/2012 și Ordinul MMP 873/2012. 

       

 

LABORATOR CALITATEA APEI 

 
Conform Certificatului de Acreditare RENAR  LI 191/18.03.2015 cele patru laboratoare calitatea 

apă ale  ABAAV,  au fost reacreditate în sistem multi-site,  având  laborator coordonator la ABA Argeș-

Vedea Pitești și puncte de lucru la SGA Teleorman, SGA Giurgiu și SGA Ilfov - București. 

 Politicile și procedurile calitătii implementate de către Laboratorul Calitatea Apei Pitești( cu 

punctele de lucru Alexandria, Giurgiu și București) sunt adecvate standardului SR EN ISO/CEI 

17025 :2005/AC /2007 și respectă „ Politica de Acreditare și asigurarea unui nivel ridicat de competentă 

în execuția determinărilor pentru laboratoarele de Calitatea Apei din subordinea Administrației Naționale 

,,Apele Române”. 

Scopul activității laboratoarelor este de monitorizare a corpurilor de apă și a evacuărilor de ape 

uzate, din bazinul hidrografic Argeș- Vedea,  conform Manualului de Operare al Sistemului de 

Monitoring aprobat de Administrația Națională ,, Apele Romane”. 

Astfel, sunt prelevate și analizate probe din: 

- ape curgătoare de suprafață  

- lacuri  

- ape subterane  

- ape uzate.  
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 Conform „ Politicii de Acreditare și asigurarea unui nivel ridicat de competență în execuția 

determinărilor pentru laboratoarele de Calitatea Apei din subordinea Administrației Naționale ,, Apele 

Române”, a fost obligatorie extinderea domeniului de acreditare în cazul tuturor laboratoarelor ABAAV. 

 Astfel, începand cu anul 2015 a fost  acreditată și activitatea de prelevare. 

În anul 2015, activitatea programată și realizarea acesteia s- a desfășurat astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Labora
tor 

Calitat
ea 

Apei 

SUBSIS
TEM 

Indica
tori 

Biolog
ici 

Indica
tori 

fizico-
chimic

i 
gener

ali 

Met
ale 

Micropol
uanti 

organici 

Total 
planifi

cat 

Indica
tori 

Biolog
ici 

Indica
tori 

fizico-
chimic

i 
gener

ali 

Met
ale 

Micropol
uanti 

organici 

Total 
realizat 

% 
REALI
ZAT 
LCA 

Total 
planifi

cat 
ABA 

Tota
l 

reali
zat  

ABA 

% 
REALI
ZAT 
ABA 

Pitesti râuri 248 4728 934 367 6277 271 4590 898 383 6142  

49230 
4501

9 
91.45

% 

 lacuri 183 2168 456 104 2911 179 2134 456 112 2881  

 foraje 0 944 
123

3 438 2615 0 918 
121

5 434 2567  

 uzate 0 8469 960 272 9701 0 5450 871 227 6548  

 TOTAL 431 16309 
358

3 1181 21504 450 13092 
344

0 1156 18138 
84.35

% 

Bucure
sti râuri 150 3148 644 280 4222 148 3092 650 267 4157  

 lacuri 87 898 60 15 1060 86 898 60 15 1059  

 foraje 0 1021 791 446 2258 0 990 754 430 2174  

 uzate 0 8206 984 679 9869 0 7916 862 680 9458  

 TOTAL 237 13273 
247

9 1420 17409 234 12896 
232

6 1392 16848 
96.78

% 

Giurgiu râuri 95 1158 0 58 1311 82 1124 0 56 1262  

 lacuri 30 338 0 5 373 30 338 0 5 373  

 foraje 0 218 0 106 324 0 182 0 106 288  

 uzate 0 1243 0 118 1361 0 1122 0 118 1240  

 TOTAL 125 2957 0 287 3369 112 2766 0 285 3163 
93.89

% 

Alexan
dria râuri 182 2864 0 174 3220 178 2800 0 165 3143  

 lacuri 9 148 0 0 157 9 148 0 0 157  

 foraje 0 897 0 444 1341 0 897 0 444 1341  

 uzate 0 2132 0 98 2230 0 2131 0 98 2229  

 TOTAL 191 6041 0 716 6948 187 5976 0 707 6870 
98.88

% 

 

 

Realizarea programului s-a făcut în proporție de peste 90%, nerealizările fiind cauzate de faptul că 

unele societăți comerciale nu mai funcționează ca urmare a relocării, a suspendării activității sau a faptului ca 

unele cursuri de apă au fost seci pe parcursul anului 2015. 

În scopul demonstrării și recunoașterii oficiale a competenței laboratoarelor de calitate a apei, precum 

și câștigarea încrederii utilizatorilor de apă, în anul 2016, toate laboratoarele ABA Argeș- Vedea au ca 

obiectiv păstrarea domeniului de acreditare și a parametrilor de performanță stabiliți, în conformitate cu 

Politica de Acreditare a Administrației Națională ,, Apele Române”. 

 

 

 

 

 



 

 

PROGNOZĂ BAZINALĂ HIDROLOGIE ȘI HIDROGEOLOGIE 
 

În conformitate cu Programul de activitate anual, serviciul PBHH a desfășurat următoarele activități: 

• Validarea, transmiterea mesajelor și avertizărilor hidrologice, particularizarea prognozelor 

hidrologice elaborate în cadrul INHGA-CNPB.  

- a  fost asigurată activitatea de colectare/validare a datelor de la stațiile hidrometrice , atît in perioadele 

de calm  cât și în cele de alertă hidrologică. Au fost analizate și reactualizate cheile limnimetrice operative 

atunci când s-au identificat neînchideri de bilanț hidrologic.   

- în situațiile de alertă hidrologică a fost organizată și condusă activitatea operativă de furnizare date 

pentru gestionarea situației de urgență și emiterea de prognoze hidrologice. Au fost particularizate 

prognozele INHGA și au fost emise avertizari și prognoze locale în situațiile în care a fost necesar a se 

institui cod portocaliu de inundații.  În anul 2015  a existat o  perioadă cu viituri semnificative (26.11-02.12) 

produsă în bazinele hidrografice Vedea, Cotmeana, Teleorman și Neajlov. A fost organizată permanență în 

toată  rețea hidrometrică, s-au emis 357 telegrame HYAVERT de depășire a cotelor caracteristice la stațiile 

hidrometrice și 7 informări și avertizări hidrologice. A fost emis cod portocaliu de inundații pe sectoare ale 

râurilor Teleorman și Neajlov. 

•  Analiza, validarea, definitivarea și predare la INHGA a studiilor anuale pentru anul anterior. 

În anul 2014  au fost în activitate 58 stații hidrometrice de râuri, 8 stații hidrometrice amplasate pe 

fluviul Dunărea și 224 foraje/ izvoare amplasate pe 11 corpuri de apă subterană. În vederea validării datelor 

ce constituie contribuția ABAAV la Fondul Național de Date Hidrologice și Hidrogeologice în perioada 

ianuarie- februarie au fost realizate și definitivate studiile hidrometrice la cele 5 stații hidrologice, iar în 

perioada martie- mai s-au analizat împreună cu specialiștii INHGA, soluțiile de prelucrare a datelor și s-au 

definitivat studiile anuale ce au fost transmise la INHGA în luna iunie 2015. 

• Validarea periodică a studiilor hidrologice pentru anul în curs 

Zilnic s-a realizat activitatea de analiză a scurgerii pe bazin, pe baza datelor de la stațiile hidrometrice 

și calculul bilanțului zilnic. În perioada 26- 28 a fiecărei luni s-au realizat măsurători de debit la toate stațiile 

hidrometrice, pentru urmărirea bilanțului scurgerii, determinat în urma măsurătorilor de debit. În urma 

acestor analize s-au propus de statiile hidrologice și s-au validat de către specialiștii serviciului PBHH 

corecții ale cheilor limnimetrice aflate în fluxul zilnic. 

• Elaborarea de studii și rapoarte tehnice 

Au  fost realizate următoarele studii:  

- studiul batimetric pentru acumularea Bascov (râul Argeș) 

- anuarul hidrologic pe bazinul hidrografic aferent ABA Argeș-Vedea 



 

 

• Alte activități 

- au fost propuse spre executare mire de apărare locală și s-a asigurat suportul tehnic pentru instalarea 

acestora, aflate pe teritoriul aflat în administrarea SHI Olt; 

- au fost furnizate datele de suport hidromorfologic pentru activitatea de monitorizare calitativă a 

resurselor de apă ; 

- salariați din cadrul serviciului PBHH au participat la implementarea proiectului transfrontalier 

Danube Water. În cadrul acestui proiect au fost înființate două stații hidrometrice automate pe râurile Argeș 

(Oltenița) și Vedea (Smârdioasa), au fost modernizate stațiile hidrometrice de pe fluviul Dunărea (Bechet, 

Corabia, Oltenița și Chiciu), au fost automatizate 15 foraje din Lunca Dunării. Toate datele colectate de 

aceste stații se regăsesc pe portalul www.danube-water.ro. Tot în cadrul proiectului a fost achiziționată o 

instalație de pompări de denisipare și pompări experimentale în foraje, instalație ce permite curățirea 

forajelor de alimentare cu apă cu adâncimi de pâna la 120m. Au fost achiziționate echipamente pentru 

realizarea de studii batimetrice și studii morfologice pe râuri.   

- au fost prestate  servicii hidrologice către terți ( societăți comerciale, UAT-uri). Aceste servicii constau în 

comunicarea de debite cu diverse probabilități de apariție/ depășire, studii de inundabilitate, expertize 

hidrogeologice. Au fost elaborate 128 de lucrări în valoare de  196537 lei ( fără TVA). 

 

 

EXPLOATARE LUCRĂRI- UCC ȘI SIGURANȚA BARAJELOR 

 
Principalele activități desfășurate în anul 2015 sunt: 

1. Elaborarea și urmărirea realizării Programului de gospodărire a apelor la nivelul Administrației 

Bazinale de Apă pentru anul 2015, cu încadrarea cheltuielilor  în valorile aprobate prin Bugetul de Venituri și 

Cheltuieli.  

COD ACTIVITATEA U M CUM. LA 31.12.'15 

      

PROGR

.  REAL. % R/P 

CAP.I VOL.CHELT. G.A. TOTAL  d/c mii lei 78815 64921 82 

1. 
CHELTUIELI PLAN TEHNIC din 

care: 
mii lei 30845 27867 90 

1.1 EXPLOATARE " 14812 13333 90 

1.2 INTRETINERE " 11877 11318 95 

http://www.danube-water.ro/


 

 

1.3 REPARATII  in regie proprie " 2172 1453 67 

1.4 IICA ,, 1984 1762 89 

2 SERV.TEHNICO-OPERATIV ,, 29158 25498 87 

3 
LUCR. SI REP. EXECUTATE DE 

TERTI : 
mii lei 2655 2183 82 

3.1 DOCUMENTATII (exec. cu terti) " 458 414 90 

3.2 REPARATII LA LUCRARI " 1875 1519 81 

3.3 REP. UTILAJE SI MJ. TRANSP. " 322 250 78 

4 INVESTITII SURSE PROPRII mii lei 11212 6602 59 

5 ALTE CHELTUIELI ,, 4945 2771 56 

CAP.II VOL.CHELT. G.A. TOTAL  d/c mii lei 78815 64921 82 

a. Materiale  " 7084 6612 93 

b. Manopera " 49172 45585 93 

c. Energie electrica ,, 1992 1575 79 

d. Combustibili   2661 1609 60 

e. Altele " 6694 2939 44 

f. Investitii surse proprii " 11212 6602 59 

 

       Pentru achiziția lucrărilor/ serviciilor de proiectare și expertizare programate a se realiza cu terți s-au 

derulat procedurile conform instrucțiunilor în vigoare,  gradul de realizare a acestora fiind de  90%, respectiv 

81 %. În vederea execuției cu forțe proprii a lucrărilor de întreținere și reparații planificate, s-au efectuat toate 

demersurile necesare aprovizionării materialelor necesare, cu respectarea caracteristicilor tehnice specificate.     

2. Lucrările de întreținere și reparații a mijloacelor fixe din administrare, precum și de întreținere a 

cursurilor de apă  neamenajate programate în anul 2015 au fost realizate cu forțe proprii, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. Tip activitate UM 

PLAN 

LA  31.12.2015 

REALIZ. LA 

31.12.2015 R / P( %) 

1 Terasamente mii mc 364.256 652.43 179.11 

2 Dragaje mii mc 4.15 4.15 100.00 

3 

Lucrari piatra si 

anrocamente mc 835.00 967.00 115.81 

4 Lucrari beton mc 296.65 338.64 114.15 

5 Regularizari si km 44.92 75.05 167.09 



 

 

reprofilari albii 

6 Vopsitorii si zugraveli mp 36685.60 36348.60 99.08 

7 Cosire vegetatie ha 437.00 368.63 84.35 

8 

Igienizari cursuri de 

apa si taiere vegetatie km 356.85 370.78 103.90 

 

Lucrări realizate pe tipuri de indicatori: 

Terasamente : 

În cadrul acestora au fost executate următoarele tipuri de lucrări: 

• Decolmatări contracanale și completări terasamente baraje laterale aferente lacurilor de acumulare ; 

decolmatări derivații de ape mari și Noduri hidrotehnice – P=85.184 mii mc R=75.5536 mii mc ;  

Lucrări realizate : 

-întreținere incinta Gălăsești - completări balast dig - 3.41 mii mc ; 

- întreținere diguri Prundu – terasamente+decolmatare - 0,43 mii mc 

- refacere dig asigurare 5% B.Mărăcineni  - 9,23 mii mc ; 

- decolmatare rigola baraje Budeasa și Vâlcele – 4.105 mii mc 

- decolmatat rigola b. Golești – 0,7 mii mc ; 

- completări terasamente dig ac. Văcărești - 0,850 mii mc ; 

- completări terasamente dig ac. V. Ilfovului (Bunget I, Bunget II, Brătești, Adunați  și Ilfoveni ) 0.40 

mii mc ;   

- decolmatareNH Mircea Vodă – 4,970 mii mc ; 

- consolidare mal regularizare râu Dâmbovița la Malu cu Flori – 2,7 mii mc ; 

- completari terasamente derivație Dâmbovița –Ilfov – 1.32 mii mc ; 

- decolmatare contracanal b. Mihăilești, Ogrezeni călugar  b. Grădinari, completări terasamente diguri 

Dunăre – 1,38 mii mc ; 

- completari terasamente dig 4 râu Vedea la Cervenia – 28,7 mii mc (lucrare executată cu terți) ; 

- îndiguire mal drept râu Izvoarele loc. Șoimu, jud. Teleorman – 3,98 mii mc (parteneriat cu 

Primaria) ; 

- consolidare mal stâng regularizare r. Teleorman la Tătărașii de Sus – 3,18 mii mc. 

• Reprofilări și decolmatări albii (pe sector amenajat).  Programat =145.9 mii mc/27.95 km  

Realizat=182.29mii mc/32.08 km ; 

Exemple de lucrări realizate : 

- recalibrare r.Vâlsan, com.Mușătești, pod Vâlsanești – 13,5 mii mc/ 0,65 km ; 



 

 

     - recalibrare V.Tutana, com.Băiculești – 6.55 mii mc/0,65 km; 

     - reprofilare Râul Târgului zona- Amenajare R.Târgului între  loc. Câmpulung- Clucereasa – 6,3 mii 

mc/ 0,7 km; 

 - reprofilare r. Bughea zona- Amenajare r. Bughea în loc. Bughea de Jos 3,5 mii mc/ 0,5 km; 

 - reprofilare r. Bratia zona- Amenajare r. Bratia în loc.Bălilești – 7 mii mc/1,2 km; 

 - reprofilare r. Bratia com Vlădești (pct Mateescu) – 2 mii mc/ 0.3 km; 

 - reprofilare  pr. Slănic, com.Aninoasa – 18,5 mii mc/5 km; 

 - reprofilare pr. Bratia , com.Albeștii de Muscel – 4,1 mii mc/ 0,8 km; 

 - decolmatare regularizare pârâu Valea Mare - amonte pod Valea Mare 2,5 mii mc/0,3 km; 

- reprof. reg pr. Cârcinov , com Priboieni, Albotele- 10,56 mii mc/1,25 km; 

- reprof. reg pr. Cârcinov , com Beleți- Negrești amonte stadion – 7,0 mii mc/ 1,0 km; 

- reprof. reg. pr. Cârcinov, Topoloveni, aval pod CF – 8,4 mii mc/1 km; 

- reprof. pr. Neajlov , com Răteşti, amonte pod intrare Furduiești 13,12 mii mc/3,9km; 

- decolmatare  r. Vedea , zona dig I Tufeni -6 mii mc/ 0,9 km; 

- decolmatare r. Vedița la Colonești – 32,5 mii mc/2,5 km; 

- reparație dig râu Cotmeana la Bădețti – 8,75 mii mc/ 0,6 km; 

- decolmatare albie r. Neajlov la Crevedia Mare , jud. GR – 5,22 mii mc/ 1,4 km; 

- decolmatare albie r.  Ilfovăț, amonte pod Podișoru – 8,75 mii mc/ 2,6 km. 

• Reprofilări și decolmatări albii (pe sector neamenajat)  Programat = 133,141  mii mc/16,967 km    

Realizat= 393,854 mii mc/ 42,97 km, din care : 

- executate  în parteneriat cu Primăriile 160,8 mii mc  

-  149,6 mii mc executate cu terți (r. Argeș aval CHE Merișani – cu SC LamiaBy Granat) ; 

Exemple de lucrări realizate : 

- recalibrare   pr. Bascov– 15,1 mii mc/ 1,7 km din care parteneriat 10 mii mc/ 1,1 km 

- șenalizare r. Doamnei, com. Pietroșani, pct Zavoiul lui Barbu 4,2 mii mc/ 0,25 km – parteneriat ;  

- reprofilare și apărare de mal drept pr.Sabar, com.Leordeni, pct.Bantau – 0,1 mii mc/0,1 km 

- reprofilare pr.Budișteanca , com.Bogați – 0,72 mii mc/ 0,6 km – parteneriat  

- reprofilare pr.Sabar, oraș Gaești – 12,2 mii mc/ 3,7 km – parteneriat ; 

- reprofilare pr.Sabar, com.Dragodana- 3,6 mii mc/ 0,3 km ; 

- reprofilare pr.Holboca, com Răscaeți – 14,2 mii mc/3,35 km- parteneriat ; 

- decolmatare albie pr Suta, com Costeștii din Vale și oraș Titu – 4 mii mc/0,5 km ; 

- decolmatare albie r. Neajlov la Vânătorii Mici , jud. Gr. – 6,1 mii mc/ 1,45 km ; 



 

 

- decolmatare albie r. Milcovăț, la Letca Noua – 2,03 mii mc/ 0,56 km ; 

- decolmatare albie r. Neajlov la Vadu Lat – 2,28 mii mc/0,52 km ; 

- decolmatare albie r. Glavacioc la Ghimpați – 3,352 mii mc/ 0,97 km ; 

- decolmatare albie  pr. Plapcea la Constantinești  ,oras Scornicești – 19,8 mii mc/ 2,1 km ; 

- decolmatare albie pr. Dorofei și Valea Brăneasa, com. Crâmpoia, jud. Olt – 55,96 mii mc/ 5,2km – 

parteneriat ; 

- decolmatare albie pr. Dorofei și Valea Stramba la Nicolae Titulescu – 44,3 mii mc/ 5,6 km - parteneriat ; 

- decolmatare albie pr. Dorofei la Șerbănești – 11,57 mii mc/ 1,75 km – parteneriat ; 

- decolmatare albie r. Teleorman , Buzoești – 9,05 mii mc/ 0,45 km - parteneriat ; 

- decolmatare albie pr. Mogoșești la Mogoșești 7,0 mii mc/ 2,0 km ; 

- decolmatare albie pr. Vârtej la Babana – 0,37 mii mc/ 0,3 km ; 

- decolmatare albie r. Tecuci la Dobrotești – 11,7/ 7,8 km ; 

- decolmatare albie r. Călmățui la Caravanești – 6,24 mii mc/ 2,1 km ; 

- decolmatare albie r. Tecuci la Merișani – 24,44 mii mc/6,1 km. 

Lucrări piatra și anrocamente: 

-  întreținere incinta Gălăsești - completări refuz ciur – 300 mc ; 

-  protecție de mal pr. Sabar, comuna Leordeni – 70 mc ; 

-  epiuri din blocuri de beton spart dig I Tufeni-Ghimpețeni – 535 mc. 

     Lucrări beton :   

 - refacere pereu rigola mal drept baraj Budeasa  - 9 mc/ 24 mp ; 

- reparație zid de sprijin regularizare pr. Râusor la Rucăr – 14 mc ; 

- reparație borne ax cadastral formație Curtea de Argeș – 1,7 mc ; 

- turnat beton la pereu dalat baraj   Grădinari  - 92 mc/ 723.37 mp 

-  turnat beton grinda și pereu baraj  Oncești I  -5 mc / 35 mp 

-  turnat beton la pereu  dalat  contracanal baraj  Mihailești  0,75 mc/ 10 mp 

- platforma acces pe baraj Mihăilești – 64 mc ; 

 - turnat beton stâlpi împrejmuire cantoane Dunăre 14,2 mc. 

- întreținere scări acces baraj Adunați, Ilfoveni, Bunget II și Brătești – 13,0 mc. 

  Vopsitorii și zugrăveli: 

- întreținere AMC Bascov -73 mpv 

- reparație stavila segm nr. 4 Bascov 430 mpv 

- reparație echipament subsol tehnic SP Bascov – 352 mpv 



 

 

- căi acces spațiu tehnic Budeasa - conducta gaze  - 727 mpv 

-  reparație vana seg nr 1 Budeasa  -145 mpv 

- reparații grătare priza tiroleza baraj Budeasa  - 48 mpv 

- întreținere AMC Vâlcele  - 90 mpv 

- reparație vana segm nr 1 Vâlcele - 145 mpv 

- reparație balustrăzi baraj Vâlcele - 595 mpv 

- reparație ax cadastral Domnești - 133 mpv 

- întreținere ax cadastral C. de Argeș - 142 mpv 

- întreținere ax cadastral  Câmpulung   - 224 mpz 

- refacere protecții anticorozive scări acces la casa vanelor golirii de semiadâncime – 145 mpv ; 

- întreținere AMC-uri, cabine AMC și uși baraj Râușor – 541 mpv ; 

- întreținere galerii baraj Râușor  172 mpv 

- întreținere baraj Pecineagu (balustrăzi mal drept, cabine AMC și post trafo)- 120 mpv 

- întreținere galerie filtre baraj Prundu – 500 mpz 

- întreținere AMC-uri baraj Prundu – 30 mpv 

-  rep.batardou B. Prundu  - 360 mpv 

-  rep.instal.hidraulică SP Clucereasa - 100 mpv 

- rep.balustrăzi SP Clucereasa  - 100 mpv 

- întreținere AMC-uri B. Mărăcineni  - 40 mpv 

- întreținere căi acces B. Mărăcineni  - 60  mpv 

- Rep.vane segm.nr. 1 si 2 B.Mărăcineni - 280 mpv 

- Rep.batardou B. Mărăcineni  - 120 mpv 

- întreţinere  sp.  Teh.  (  ext. cabina, borduri, camera baterie statică) b. Golești - 575 mpz 

 - rep. spații tehnologice  b. Zăvoiul Orbului  100 mpz 

-  întreţinere pompe epuisment b. Golești -55 mp v 

- întreţinere AMC (pereți galerie, cutii de protecție) b. Goleşti -49 mpv 

- rep.  vane segment  ( 5,8)b Golești - 170 mp v 

- rep. stavile clapet ( parte am ) b. Golești -105 mpv 

- rep. împrejmuire (balustrăzi și panouri de gard)  b. Goleşti  - 664 mpv 

- rep. batardouri vane seg b. Golești - 100 mpv 

- rep. vane segment nr. 2,3 si 4 b.  și vane plane nr. 1 si 3 Zv O - 295 mpv 

- vopsitorii echipament hidromecanic, balustrazi, platforme baraj Ogrezeni – 1018 mp  



 

 

- vopsitorii la A.M.C, panouri electrice  și capace canale cabluri electrice la baraj Ogrezeni -1511 mpv 

- vopsitorie macarale baraj Ogrezeni – 400 mp 

      - vopsitorii corp nava Slatina - stația hidrologică Giurgiu - 344 mp 

- vopsitorii ponton acostare nava Slatina - stația hidrologică Giurgiu   - 375 mpv 

 - vopsitorii  stavile baraj  Mihăilești - 500 mp 

În vederea tranzitării in condiții de siguranță a apelor mari din perioada de primavară pe albiile cursurilor 

de apă de pe teritoriul administrat, s-au identificat zonele/ punctele critice de pe acestea, iar pentru realizarea 

lucrărilor de decolmatare/ recalibrare/ reprofilare  necesare a se executa, s-au încheiat convenții de colaborare 

în parteneriat cu administrațiile publice locale, care au contribuit cu utilaje/ carburant și forță de muncă . 

3. Lucrările de reparații/ serviciile executate cu terți:   

- reparație LEA 20 kV  baraj Pecineagu; 

- punerea în siguranță  a vanelor și conductelor Dn 400 la nodurile hidrotehnice Eroilor și Opereta din 

cadrul obiectivului '‘Amenajarea complexă a râului Dâmbovița în municipiul București”;  

- punerea în siguranță a vanelor și conductelor Dn 400 la nodurile hidrotehnice Timpuri Noi din cadrul 

obiectivului '‘Amenajarea complex a râului Dâmbovița în municipiul București“;  

- extindere automatizare instalație acționare echipament hidromecanic la barajul Lacul Morii; 

- reparație pereu și cuva de apă curată NH Eroilor – ,, Amenajarea complexă a râului Dâmbovița în 

municipiul București’’; 

- decolmatare cuva de apă curată pe zona subterană de sub planșeul Piața Unirii și a celor 4 sifoane din 

bieful Mărășești – lucrare realizată partial, se continuă în anul 2016;  

- reparație ale construcțiilor de disipare a energiei hidraulice de la barajul Chitila de pe valea Colentina; 

- defrișare vegetație dig mal stâng acumulare Mihăilești; 

- reparație LEA 6 KV alimentare cu energie electrică baraj și SP Bascov; 

- reparație Cantoane Dunăre IV Băneasa, I Oinacu și II Gostinu; 

- reparație cale de rulare macara capră de 6.3 tf baraj Mihăilești; 

- documentație tehnică  ,, Amenajare casa barajist Alexandria “; 

- documentație tehnică ,, Reparație protecție mal stâng și drept aval zid terminal pâlnie de afuiere baraj   

Zăvoiul Orbului”; 

- documentație tehnică ,, Consolidare clădire formație CA Câmpulung”; 

- documentație tehnică  ,, Reparație dig de protecție  și tăiere de cot  la lucrarea de amenajare mal drept 

r. Argeș  la Corbii Mari”; 

- documentație tehnică ,, Refacere anexă canton de exploatare Pecineagu”; 



 

 

- documentație tehnică ,, Reparație baraj Oncești III”; 

- documentație  ,,Reproiectare instalație electrică post trafo baraj Ogrezeni”; 

- documentație ,,Reparație cale rulare macara capră de 6.3 tf baraj Mihăilești “; 

- documentație ,, Reparație praguri de fund nr. 2,3,4  aval de barajul Văcărești’’; 

- documentație ,, Reparație derivație  Dâmbovița - Argeș’’; 

- documentație ,, Reparație apărare de mal drept din gabioane; 

- documentații de Analiza Comportării Construcțiilor la obiectivele hidrotehnice: Râusor, Pecineagu, 

Vâlcele, Budeasa, Golești, Mihăilești, Ogrezeni, Lacul Morii’’; 

- documentații de expertizare la obiectivele hidrotehnice: Pecineagu, Clucereasa, Brătești, Bunget I, 

Snagov, Lacul Morii, Ogrezeni, Pitești, NH Brezoaiele. 

 

4. Au fost verificate în teren și s-a formulat răspuns la 120 de sesizări privind modul de respectare a  

prevederilor Legii Apelor nr. 107/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

 

  

 

CADASTRU ȘI PATRIMONIU 
       

A. Activitatea de  Cadastru    

• Măsurători și întocmire documentație reactualizare carte funciară  - 1 

• Verificări documentații topocadastrale pentru transfer drept administrare albii minore pentru 

execuția podurilor – 7 poduri 

• Verificare documentații (18 buc.) pentru înscriere în cartea funciară, transmitere acte doveditoare 

drept de administrare , împuterniciri și anexe pentru 18 bunuri imobile - 18 acumulări- r.Mostistea 

• Notări și radieri în/ din cartea funciară a contractelor de închiriere pentru care s-au întocmit 

documentații topocadastrale conform cerințelor O.C.P.I.               1 

• Verificare în teren și măsurători pentru documentații topocadastrale privind acordarea de  bună 

vecinătate pentru care este necesar să se efectueze  delimitări de albii  minore și calcule hidraulice 

împreuna cu serviciul H.H.P.B - 14 

• Situatia lunară a contractelor de servicii privind întocmirea documentațiilor de cadastru- 12 

• Măsurători și documentații tehnice pentru plan tehnic de gospodărire a apelor : 

 L= 30 km  - diguri – fl. Dunarea, jud. Giurgiu  



 

 

• DISPOZITIA nr.1/2015  : Măsurători topografice și întocmire documentație pentru urmărirea 

exploatărilor de nisipuri și pietrișuri 18 – (20 ha) 

• Întocmire  Caiete de sarcini pentru achiziții servicii topocadastrale cu terții, conform model 

aprobat de ANCPI- 8  

• Asistență tehnică și de specialitate topografică pentru expertizele prezentate în acțiuni 

judecătorești și sesizari preliminare acestor acțiuni- 11 

 

B . Activitatea de Cadastrul Apelor  

• Actualizarea evidenței obiectivelor cadastrale  (8608 obiective) –aplicația HYDROMAP;   

• Verificarea poziționării  unor obiective în aplicația Hydromap 

- 165 deversori; 

- 120 regularizări și apărări de mal 

• Încărcare în aplicația HYDROMAP  a  datelor privind starea obiectivelor controlate  de SHI Olt 

și SHI Văcărești  - 2350 obiective 

• Realizare sinteza cadastrală anuală - Analiza si preavizare la nivelul fiecarui SGA/SHI-  5 

• Evidența realizării controalelor lunare efectuate la obiectivele neconsumatoare de apă și  

centralizarea  la nivelul A.B.A.Argeș- Vedea - 9250   

• Controlul activității de cadastru la SGA/SHI-uri - 16 verificări  

• Participare la delimitări de albii minore în vederea acordării de bună vecinatate - 14 

• Participare la ședințele de licitații în vederea închirierii bunurilor - 15  

 

C. Activitatea de Patrimoniu     

• Situația lunară  a suprapunerilor și a litigiilor asupra 137 bunuri imobile pentru care există 

suprapuneri ale dreptului de administrare al A.N “Apele Romane” cu ce al  orașelor și 

comunelor, precum și suprapunerea dreptului de proprietate al statului cu dreptul de 

proprietate al altor personae fizice sau juridice-   12 

• Întocmire Memorii justificative pentru  casări bunuri imobile-  5 

• Actualizarea patrimoniului public; Verificarea cantitativă și valorică precum și a 

caracteristicilor tehnice  și  centralizarea a 370 bunuri imobile (NR.MF) și transmiterea la 

A.N. “Apele Romane” a propunerii de actualizare a anexei nr.12 a HG 1705/2006- 

Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea  A.N. “Apele 

Romane” - 1 



 

 

• Actualizarea  patrimoniului privat al A.B. A. Argeș- Vedea ; Verificarea cantitativă  și valorică 

precum și a caracteristicilor tehnice și  centralizarea a 61 bunuri imobile și transmiterea la 

A.N. “Apele Romane” - 1 

• Asigurarea secretariatului comisiei centrale la nivel A.B.A.Argeș- Vedea de reevaluare și 

întocmirea P.V  și a situației diferenței din rezultate din reevaluarea activelor corporale din 

domeniul public al statului și din domeniul privat al A.B.A.Argeș- Vedea, la data de 

30.09.2014-   1 

• Asigurarea secretariatului comisiei centrale la nivel A.B.A.Argeș- Vedea de inventariere  a 

patrimoniului privat și întocmirea P.V, 30.09.2014, conform Ordinului 668/2014 - 1 

• Participare la acțiunea de inventariere a activelor fixe din gestiunea sediu Pitești-  1 

• Participare la acțiunea de reevaluare a activelor fixe din gestiunea sediu Pitești;- 1 

• Întocmirea situației bunurilor din domeniul public care sunt înscrise în Cartea Funciară-  1 

• Întocmirea  situației bunurilor din domeniul privat  care sunt încrise în Cartea Funciară-  1 

• Asigurarea secretariatului Comisiei de soluționare a contestațiilor la licitatiile publice privind 

închirierea bunurilor- 1 

• Puncte de vedere solicitate de A.N. “Apele Române” la inițierea unui proiect de H.G.pentru 

modificarea HG.1705/2006,  HG 1349/2001, HG 1250/2001,  HG 447/2002 2. 

D. Activitatea de închiriere a bunurilor din domenniul public al statului  

• Puncte de vedere privind oportunitatea închirierii bunurilor imobile- 28 

• Întocmire și verificare documentații de licitații pentru închiriere - 16 

• Organizare Licitații privind atribuirea contractelor de închiriere - 15 

• Încheiere contracte de închiriere- 4 

• Încheiere acte adiționale- 62 

• Raportări lunare a situației contractelor de închiriere- 12 

• Urmărire derulare  contracte de închiriere în limita sarcinilor biroului -  38 

• Colaborare cu compartimentul Juridic pentru dosarele de pe rolul instanțelor Judecătorești 

privind închirierile-  13 

• Participare la acțiunea de inventariere a activelor fixe la nivelul A.B.A.Argeș-Vedea- 1 

• Participare la acțiunea de reevaluare a activelor fixe la nivelul A.B.A.Argeș- Vedea-  1 

• Participare în comisia de casare a activelor corporale la SGA Ilfov-București - 1 

• Participare în comisia de casare a activelor corporale la sediul A.B.A.Argeș-Vedea- 1 



 

 

        

  

DISPECERAT ŞI APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR 

 

În spațiul hidrografic Argeș- Vedea în anul 2015 regimul pluviometric a fost analizat pe baza datelor 

înregistrate la pluviometrele celor 52 de stații hidrometrice și la cele 12 pluviometre automate.  

Distribuția anuală a cantităților de precipitații a fost inegală, atât din punct de vedere al perioadei în 

care au căzut, cât și a spațiului afectat. Valorile lunare, anotimpuale, sezoniere, dar mai ales cele anuale au 

prezentat abateri în sens pozitiv şi negativ (sau cantitativ, excedentare sau deficitare) comparativ cu mediile 

multianuale anuale, sezoniere şi anotimpuale. 

Caracteristica generală a anului 2015- un an cu regim pluvio situat în apropierea normelor 

climatologice la toate stațiile hidrometrice, procentele fiind cuprinse între 71% și 136%.  

Cantitățile anuale înregistrate au fost cuprinse între 1238.6 l/mp la sh. Voina și 424.1 l/mp la sh. 

Tătărăști de Sus, aceasta din urmă fiind cu cca 100 l/mp sub valorile multianuale specifice zonei (550 l/mp).  

Precipitațiile căzute au fost peste valoarea medie anuală multianuală în partea de SE a spațiului 

analizat (în bazinele inferioare ale Argeșului, Dâmboviței – sh Budești 125%, Neajlovului - sh Călugăreni 

136% și Sabarului - sh Vidra 132%) și în bazinele superioare ale Vâlsanului (sh Brădet 116%), Doamnei (sh 

Bahna Rusului 127%) și Vedea (sh Ciobani 115%). În restul spațiului hidrografic Argeș-Vedea procentele 

înregistrate au fost sub media anuală multianuală, valoarea minimă fiind 71% la sh Râncăciov. 

Comparativ cu anul 2014, cantitatile de precipitații anuale măsurate în anul 2015 au fost inferioare pe 

întreg spațiul hidrografic analizat cu un procent mediu de 73% din valoarea înregistrată în 2014. Singura 

stație hidrometrică cu cantitate de precipitații apropiată de cea din 2014 este sh Rucăr (879.6 l/mp – 2015 și 

870.7 l/mp – 2014). 

Pe parcursul anului 2015, toate Atenţionările / Avertizările Meteorologice și Hidrologice emise de 

Administraţia Naţională de Meteorologice şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire, au fost 

transmise conform fluxului informațional operativ – decizional către factorii direct interesați:  

-    15 Atenţionări / Avertizări Meteorologice 

- 43 Informari Meteorologice 

- 128 Atenţionări / Avertizări Meteorologice de tip NOWCASTING 

- 37 Atenţionări / Avertizări Hidrologice 

 



 

 

Din analizele efectuate se constată că anul 2015 a fost un an diametral opus anului 2014 din punct de 

vedere meteorologic, hidrologic și al pagubelor înregistrate, fiind mai puține perioade de viitură.  În anul 

2015 au fost semnalate perioade cu precipitații sub formă de aversă, creând pagube locale, în special datorită 

scurgerilor de pe versanți.  

În perioada 24 noiembrie – 04 decembrie 2015 a fost singura perioadă de viitură clasică înregistrată 

pe majoritatea cursurilor de râu din BH Argeș - Vedea, cu depășiri ale cotelor de apărare la mai multe stații 

hidrometrice. 

În cele ce urmează sunt detaliate fenomenele hidro-meteorologice periculoase (inundațiile) la nivelul 

județelor aferente ABA Argeș- Vedea : 

 

JUDETUL ARGES 

1. 26 – 29 septembrie 2015 

1.1. Precipitațiile maxime înregistrate 

- SH Capataneni r. Arges  151.0  l / mp 

- SH Arefu  r. Arefu  151.0  l / mp 

- Baraj Mărăcineni r. Doamnei  137.5  l / mp  

- Pp Costești     137.5  l / mp 

- Baraj Bascov  r. Argeș  128.6  l / mp  

- SH Voina  r. Raul Targului 124.2  l / mp 

1.2. Depășiri ale cotelor de apărare  

      SH Bughea de Jos  r. Bughea 

    

2. 24 – 29 noiembrie 2015 

2.1. Precipitațiile maxime înregistrate 

- SH Bahna Rusului r. Doamnei  122.8  l / mp 

- SH Voina  r. Targului  89.6  l / mp 

- SH Piscani  r. Targului  88.4  l / m 

- SH Vulturesti  r. Argesel  97.0  l / mp 

 

2.2. Depășiri ale cotelor de apărare  

SH Bughea de Jos   r. Bughea 

SH Balilesti   r. Bratia 



 

 

SH Ciumesti   r. Doamnei 

SH Ciobani   r. Cotmeana 

SH Slobozia   r. Dambovnic 

JUDETUL TELEORMAN 

1. 27 noiembrie - 02 decembrie 2015 

1.1. Precipitațiile maxime înregistrate 

- SH Teleormanu  r. Teleorman  72.0 l / mp 

- SH Alexandria  r. Vedea  66.4 l / mp 

- SH Crangu   r. Calmatui  54.3 l / mp 

1.2. Depășiri ale cotelor de apărare  

SH Tatarastii de Sus  r. Teleorman 

 SH Teleormanu  r. Teleorman 

SH Alexandria   r. Vedea 

SH Vartoapele   r. Cainelui 

SH Furculesti   r. Urlui 

SH Crangu   r. Calmatui 

JUDETUL OLT 

1. 30 septembrie 2015 

1.1. Precipitațiile maxime înregistrate 

- PP Serbanesti   164.0 l / mp 

1.2. Depășiri ale cotelor de apărare  

- Nu au fost inregistrate depasiri ale cotelor de aparare 

2. 26 - 28 noiembrie 2015 

2.1. Precipitațiile maxime înregistrate 

- SH Buzesti  r. Vedea   55.0 l / mp 

- SH Valeni  r. Vedea   53.5 l / mp 

- PP Rusciori      74.0 l / mp 

- PP Jitaru      43.0 l / mp 

- PP Spineni      75.0 l / mp 

- PP Barasti      73.0 l / mp 

- PP Serbanesti      90.0 l / mp 

- PP Potcoava      82.0 l / mp 



 

 

2.2. Depășiri ale cotelor de apărare  

SH Buzesti   r. Vedea 

JUDETUL DAMBOVITA 

1. 10 – 17 ianuarie 2015 

1.1. Precipitațiile maxime înregistrate 

- SH Gura Foii    r. Potop  93.2 l / mp  

- SH Moara din Groapa  r. Neajlov  92.8 l / mp 

1.2. Depășiri ale cotelor de apărare  

SH Gura Foii    r. Potop 

SH Moara din Groapa  r. Neajlov 

SH Poienari    r. Sabar 

JUDETUL GIURGIU 

1. 31 iulie 2015 

1.1. Precipitațiile maxime înregistrate 

- Pp Giurgiu      57.4 l / mp 

- SH Gradinari   r. Arges  46.8 l / mp 

- Pp Crivina      45.8 l / mp 

- SH Calugareni  r. Neajlov  44.0 l / mp 

- SH Ogrezeni   r. Arges  42.0 l / mp 

- SH Malu Spart  r. Arges  33.0 l / mp 

- SH Poenari   r. Sabar  28.8 l / mp 

- Pp Cosoba      22.0 l / mp 

1.2. Depășiri ale cotelor de apărare  

- Nu au fost inregistrate depasiri ale cotelor de aparare 

2. 27 noiembrie – 04 decembrie 2015 

2.1. Precipitațiile maxime înregistrate 

- SH Calugareni  r. Neajlov  96.1 l / mp 

- Pp Marsa      93.5 l / mp 

- SH Vadu Lat   r. Neajlov  84.2 l / mp 

- SH Gradinari   r. Arges  82.4 l / mp 

- SH Poenari   r. Sabar  76.0 l / mp 

- SH Malu Spart  r. Arges  74.5 l / mp 



 

 

- SH Crovu   r. Glavacioc  58.3 l / mp 

- Pp Giurgiu      57.5 l / mp 

2.2. Depășiri ale cotelor de apărare  

SH Vadu Lat    r. Neajlov 

SH Calugareni   r. Neajlov 

SH Poienari    r. Sabar 

SH Crovu    r. Glavacioc 

 

 

 



 

 

SITUATIA PRINCIPALELOR OBIECTIVE AFECTATE DE  
FENOMENELE HIDOMETEOROLOGICE PERICULOASE DIN ANUL 2015 

             

Judet Perioada  Nr. Loc.  

Obiective 
afectate 

valoric (mii 
lei) 

Lucrari hidro 
afectate 

OBIECTIVE AFECTATE FIZIC 

Victime 
omenesti 

Case 

Anexe 
gosp. 

Poduri, 
podete 
si punti 

DN + DJ + 
DC (km) 

Teren 
agricol (ha) 

ABA 
AV 

Terti 
Avariate Distruse 

ARGES 26 - 29 sept 2015 7 320.10 1 0 0 0 0 65 4 10.316 0.53 

24 - 29 nov 2015 7 682.00 0 1 0 0 0 0 5 8.975 0 

TOTAL JUDET ARGES 1,002.10 1 1 0 0 0 65 9 19.291 0.53 
TELEORMAN 27 nov - 02 dec 12 2,806.28 0 0 0 5 0 89 30 22.56 0.18 

TOTAL JUDET TELEORMAN 2,806.28 0 0 0 5 0 89 30 22.56 0.18 

OLT 

11 - 28 ianuarie 1 500.00 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 

martie 1 950.00 0 0 0 0 0 9 0 0.5 0 

30 septembrie 1 924.00 0 0 0 2 0 50 0 6.35 400 

26 - 28 noiembrie 5 2,927.50 0 0 0 4 0 348 23 15.6 1670 

TOTAL JUDET OLT 5,301.50 0 0 0 6 0 407 23 22.75 2070.00 
DAMBOVITA 27 nov - 01 dec 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

TOTAL JUDET DAMBOVITA 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

GIURGIU 

10 - 17 ian 1 21.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

februarie 1 67.03 0 0 0 0 0 0 0 0 200.075 

ian-martie 2 142.28 0 0 0 0 0 0 0 0 213.28 

mai 1 46.00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

31 iulie 2 11.31 0 0 0 6 0 0 0 0 0 

27 nov - 04 dec 5 195.80 0 1 0 0 0 0 3 0.3 0 

TOTAL JUDET GIURGIU 483.42 0 1 0 8 0 0 4 0.30 413.355 
ILFOV                         

TOTAL JUDET ILFOV 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             

Judet Perioada 
 Nr. 

Localitati  

Obiective 
afectate 

valoric (mii 
lei) 

Lucrari hidro 
afectate 

OBIECTIVE AFECTATE FIZIC 

Victime 
omenesti 

Case 

Anexe 
gosp. 

Poduri 
si 

podete 
DN + DJ + 
DC (km) 

Teren 
agricol (ha) 

ABA 
AV 

Terti 
Avariate Distruse 

TOTAL ABA Arges Vedea 9,593.29 1 2 0 19 0 561 66 64.90 2491.07 



 

 

 

 
În conformitate cu prevederile Directivei privind evaluarea şi managementul riscului 

la inundaţii 2007/60/EC, în anul 2015 a fost parcursă ultima etapă de implementare - 

ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAŢII, 

pentru toate zonele identificate cu risc potențial semnificativ la inundaţii din BH Argeș- 

Vedea, pentru care, de altfel, s-au elaborat hărți de hazard și de risc la inundații. 

Planurile de management al riscului la inundații abordează toate aspectele 

managementului riscului la inundații, punând accentul pe acțiunile de prevenire, protecție și 

pregătire, luând în considerare aspecte relevante, cum ar fi zonele de extindere a inundaţiilor, 

zonele care au potentialul de a reţine apa din inundaţii (cum ar fi albiile majore cu retenţie 

naturală),  obiectivele de mediu, aspecte de gestionare integrată a solului şi a apei, planificarea 

spațiala, utilizarea terenurilor, conservarea naturii, etc.   

În cadrul PLANULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAŢII, un 

capitol important îl constituie Catalogul de măsuri potenţiale, acesta cuprinzând toate 

măsurile structurale și nestructurale (ale tuturor instituțiilor implicate în managementul 

situațiilor de urgență) necesar a fi implementate în perioada 2016 – 2021 la nivelul BH Argeș- 

Vedea, pentru reducerea riscului la inundații. 

Catalogul de măsuri este în curs de finalizare, termenul final de raportare la Uniunea 

Europeană a PLANULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAŢII fiind 22 

martie 2016. 

10- 11 iunie 2015- Simularea unei viituri pe râul Argeș aval de acumularea Vidraru 

Un exerciţiu pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional 

meteorologic și hidrologic de avertizare – alarmare a populației, prin simulare unei viituri pe 

râul Argeș aval de acumularea Vidraru  a fost organizat în județele Argeș (10 iunie 2015) și 

Dâmbovița (11 iunie 2015), împreună cu celelalte instituții județene implicate în gestionarea 

situațiilor de urgență generate de inundații, Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, 

Comitetele Locale pentru Situații de Urgență Arefu, Corbeni, Albeștii de Argeș, Cicănești, 

Valea Danului, Valea Iașului, Curtea de Argeș, din județul Argeș și Mogoşani, Ulieşti, 

Mătăsaru, Costeştii din Vale, Corbii Mari, Odobeşti, Potlogi din județul Dâmbovița. Scopul 

exerciţiului a fost verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional - decizional 

pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii; verificarea modului de 

conlucrare a structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii; 

verificarea modului în care administraţiile publice locale aplică procedurile elaborate de către 



 

 

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor; verificarea modului în care se primesc şi transmit 

informaţiile între structurile implicate în scenariul exerciţiului de simulare; verificarea 

însușirii prevederilor Planurilor Locale de Apărare Împotriva Inundaţiilor de către membrii 

Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă și a atribuțiilor ce le revin Serviciilor Voluntare 

pentru Situaţii de Urgenţă; verificarea modului în care este organizat fluxul informațional 

pentru avertizarea populației până la nivelul fiecărui sat aparținător unității administrativ 

teritoriale.  În cadrul aplicației de pe lacul și barajul Curtea de Argeș, au fost utilizate barajele 

gonflabile Watman și a acționat Formația de Intervenție Rapidă a ABAAV. 

 

MECANIZARE  ENERGETIC 

 
                  Activitatea compartimentului Mecanizare Energetic, a constat în coordonarea, 

organizarea  pentru  desfășurarea în condiții normale a exploatării, întreținerii și reparațiilor 

(mentenanța) mijloacelor de transport și a utilajelor din dotare, gospodărirea rațională a 

combustibililor și lubrifianților, scopul final fiind asigurarea menținerii în stare de funcționare 

a întregului parc auto și de utilaje cu cheltuieli cât mai reduse. 

                  Astfel, în cursul anului 2015 s-au desfășurat următoarele activități: 

- s- au efectuat revizii tehnice și reparații la un număr de 82 de autovehicule din parcul auto  

- s- au efectuat revizii tehnice și reparații la cele 5 buldoexcavatoare KOMATS”U, draga 

PELICAN  și două buldozere KOMATS”U ,  din parcul de utilaje al ABA A-V. 

     - s-au obtinut 9 copii conforme la certificatul de transport în interes propriu de la ARR 

ARGEȘ, pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone  

     - s-au întocmit caiete de sarcini pentru revizii tehnice la autovehicule și utilaje, furnizare 

energie electrică, furnizare gaze naturale, GPS, RCA, ITP, buldozer, excavator, 

buldoexcavator, microbus, autoturism, autoturism 4*4, autobasculantă, autoremorcher, 

semiremorcă, tractor multifuncțional. 

   - s-au încheiat contracte de revizii tehnice, ITP, RCA, CASCO, furnizare energie electrică, 

gaze naturale  

   - s-au întocmit/ urmărit  încadrarea consumului de carburanți și lubrifianți al autovehiculelor 

și utilajelor în cotele aprobate. S-a transmis lunar situația solicitată la A.N APELE ROMANE. 

    - s-a verificat în teren starea tehnică a parcului de autovehicule și de utilaje cât și modul de 

desfășurare a activității de mecanizare la toate SGA/ SHI ale ABA A-V. 

     - s-au întocmit programul și evidența EMM- uri din cadrul laboratoarelor cât și din cadrul 

SGA/SHI-lor. 



 

 

    - s-au verificat și etalonat metrologic EMM- uri din cadrul ABA A-V. 

 

 

PROMOVARE INVESTIȚII, URMĂRIRE INVESTIȚII 

             În  cursul  anului  2015 , conform  Listei  Obiectivelor  de  Investiții  emisă  și  

aprobată  de  Ordonatorul  Principal  de  Credite  Ministerul  Mediului , Apelor  și  Pădurilor , 

s-au  derulat  un  număr  de 29 obiective  de  investiții  structurate  în  funcție  de  finanțare , 

astfel : 

- 26 obiective  de  investiții  în  continuare  finanțate  de  la  Bugetul  de  Stat 

-  3 obiective  de  investiții  în  continuare  finanțate  din  Credite  Externe  B.D.C.E.  Proiectul  

F / P  1579  și  fonduri  de  la  Bugetul  de  Stat .    

          Ca  distribuție  pe  județe , aceste  obiective  de  investiții  se  regăsesc  astfel : 

- Județul  Argeș : 12 obiective  de  investiții  din  care  2 obiecte  din  cadrul  altor  

obiective  pe  mai  multe  județe . 

- Județul  Dâmbovița : 3 obiective   de   investiții   din  care  2 obiecte   din cadrul  altor  

obiective  pe  mai  multe  județe  

- Județul  Giurgiu : 5 obiective  de  investiții  din  care  1 obiectiv  din   cadrul  altor  

obiective  pe  mai  multe  județe  

- Județul  Teleorman : 5 obiective   de   investiții din care  1 obiectiv  din cadrul  altor  

obiective  pe  mai  multe  județe  

- Județul  Olt : 3 obiective  e   investiții   din  care  1  obiectiv  din  cadrul  altor  

obiective  pe  mai  multe  județe  

- Județul  Călărași : 1 obiect  din  cadrul  altor obiective pe  mai  multe  județe   

- Județul  Ilfov : 3  obiective  de investiții 

- Municipiul  București : 2  obiective  de  investiții     

- Județul  Prahova : 2 obiecte  din  cadrul  altor obiective  pe  mai  multe  județe.   

                                

             Lucrările  în  curs  de  execuție  au  rol  în  principal  de  apărare  împotriva  

inundațiilor  și  asigurarea  debitului  necesar  pentru  alimentare  cu  apă  a  populației  și  

folosințelor  industriale , irigații , etc. . Prin  categoriile  de  lucrări  care  se  execută , se  

realizează  următoarele  capacități : 

- milioane  mc. volum  de  apă  acumulat  permanent 

- mărirea  gradului  de  siguranță  în  exploatare  a  acumulărilor  existente 



 

 

- Km  lungime  amenajări , reprofilări  și  regularizări  de  albie 

- noduri  hidrotehnice 

- mc / s  debit  derivat  sau  Km  lungime  de  derivație 

- Km  lungime  canal  evacuare 

- Ha  suprafețe  destufizare 

- Mc  dragări 

- Km  lungime  protecții  și  apărări  de  mal 

- Km  lungime  ziduri  de  sprijin 

- Km  lungime  diguri  pentru  apărare  împotriva  inundațiilor 

- Buc. praguri  de  fund 

- Buc. subtraversări 

 

             În  cursul  anului  2015  s-au  derulat  un  număr  de  12 obiective  de  investiții  cu  

finanțare  din  Surse  Proprii  conform  Listei  de  Investiții  aprobate  de  Ordonatorul  de  

Credite  Administrația  Națională  “ APELE  ROMÂNE ” București. Scopul  acestor  

obiective  de  investiții  este : 

- Regularizeări  albii 

- apărări  împotriva  inundațiilor  prin  lucrări  de  îndiguire 

- alimentări  definitive  cu  energie  electrică  a  cantoanelor  de  exploatare si a prizelor  

de  apă 

- ponton  acostare  navă. 

 

    Au  fost  realizate  și  recepționate  un  număr  total  de  13 recepții  structurate  astfel : 

- 6  recepții  au  fost  la  terminarea  lucrărilor  și  au  fost  predate  obiectivele  

beneficiarului  de  dotație  pentru  exploatare  

- 7 recepții  au  fost  recepții  finale  după  expirarea  perioadei  de  garanție  de  bună  

execuție  acordată  de  Antreprenori . 

  Defalcate , aceste  recepții  se  structurează  astfel : 

- 1  recepție  la  terminarea  lucrărilor  cu  finanțare  din  credite  externe  B . D . C . E .  

Proiectul  F / P 1579  și  Bugetul  de  Stat . 

- 2  recepții   la  terminarea  lucrărilor  cu  finanțare  de  la  Bugetul  de  Stat si  Fondul  

de  Mediu 

- 2  recepții   la  terminarea  lucrărilor  cu  finanțare  numai de  la  Bugetul  de  Stat- 

Fondul de intervenție la dispoziția guvernului 



 

 

- 1  recepție  la  terminarea  lucrărilor  cu  finanțare  din  Surse  Proprii 

- 3 recepții  finale  după  expirarea  perioadei  de  garanție  de  bună  execuție , obiective  

cu  finanțare  din  credite  externe  B . D . C . E .  Proiectul  F / P 1579  și  Bugetul  de  

Stat . 

- 1  recepție finală  la  terminarea  lucrărilor  cu  finanțare  din Bugetul de Stat si Fondul 

de intervenție la dispoziția guvernului 

- 3 recepții finale pentru obiectivele de investiții cu finanțare din Surse Proprii 

             Au  fost  recepționate  și  predate  în  exploatare  următoarele  capacități  cu  finanțare  

atât   din  credite  externe  B . D . C . E .  Proiectul  F / P 1579 , Bugetul  de  Stat  cât  și  Surse  

Proprii : 

- mărirea  gradului  de  siguranță  în  exploatare  a  acumulărilor :  4  buc.  

- apărări  de  mal :  L = 3.460  ml 

- dig  de  apărare  împotriva  inundațiilor :  L = 7289  ml 

- regularizări  de  albie :  L = 54.706  ml 

- consolidare  de  mal  cu  prism  de  anrocamente : L = 1.650  ml 

- consolidare  taluz  dig  cu  geogrilă :  L = 3.300  ml 

- praguri  de  fund :  3  buc. 

- subtraversări :  15  buc. 

- zid  de  sprijin  din  beton  armat : L = 100,50  ml 

- reabilitare poldere: 2 buc 

- recalibrare albie: L= 83426 ml 

- parapeti de beton: L= 950 ml 

- canal tăiere de cot: L= 350ml 

- canal rapid: L= 70 ml 

             Au  fost  recepționate  și  predate  în  exploatare  următoarele  capacități  cu  finanțare  

numai  din  surse  proprii : 

- închidere  breșe diguri afectate la debite mari:  L = 317,00  ml 

-îmbunătățirea condițiilor de lucru prin realizare atelier mecanic : 1  buc.         

- bransament gaze naturale și încalzire centrală: 1 buc 

- racord electric definitiv: 1 buc 

- racord alimentare cu apă: 1 buc 

- instalație încalzire centrală: 1 buc 



 

 

 

 

ACHIZIȚII, LUCRĂRI ȘI SERVICII 

Principalele activități desfășurate în anul 2015 sunt  următoarele: 

• s- a identificat necesarul de achiziţii pe anul 2015 prin centralizarea solicitărilor 

transmise de subunităţile şi compartimentele A.B.A.A.V; 

• s- a întocmit și supus spre aprobare Programul anual al achiziţiilor publice; 

• s- a actualizat Programul de achiziţii cu modificările propuse de către subunităţile şi 

compartimentele A.B.A.A.V; 

• s- au întocmit documentaţiile  și notele justificative, pentru iniţierea procedurilor de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică și a achizițiilor directe; 

• s-au publicat invitațiile/ anunțurile de participare și anunţurile de atribuire în 

Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice;  

• reprezentanți ai serviciului au  participat la deschiderea și evaluarea ofertelor depuse 

în cadrul procedurilor de achiziție publică inițiate, s-au întocmit rapoartele de atribuire și 

comunicările privind rezultatul procedurilor; 

• s-au întocmit contractele de achiziție publică ce s-au atribuit în urma derulării 

procedurilor de achiziție publică, contractele subsecvente la acordurile cadru în derulare; 

• s-a  urmărit constituirea/ eliberarea garanțiilor de participare ale ofertanților  în 

cadrul procedurilor de achiziție; 

• s- au întocmit notele de determinare valoare și notele justificative pentru achizițiile 

directe curente; 

• achizițiile directe s-au  făcut prin Anunțuri de publicitate și s-a utilizat catalogul 

electronic de produse; 

• s- au transmis în SEAP Notificările privind achizițiile directe a căror valoare 

depășește echivalentul a 5000 euro; 

• s- au  transmis la ANRMAP, Notificările pentru contractele atribuite în urma 

derulării fiecărei proceduri de achiziție publică; 

• în urma solicitărilor primite de la subunități , s-au întocmit referatele prin care s-a 

solicitat aprobarea de la ANAR pentru achizițiile de produse/ servicii/ lucrări a căror valoare 

depășește 20.000 lei fără TVA; 



 

 

• s- au eliberat Certificatele constatatoare privind modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale, pentru contractele care s-au finalizat în această perioadă. 

• 2 390 achizitii directe –produse/ servicii/ lucrări din care 1301 prin catalogul electronic 

din SEAP ( anexate) 

• 7 cereri de oferta- invitație de participare în S.E.A.P – produse/ servicii/ lucrări               

•  5 licitații deschise –  anunț de participare în S.E.A.P - produse/ servicii /lucrări                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


