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Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea este instituție publică, cu personalitate 

juridică, ce funcționează pe bază de gestiune și autonomie economică, în coordonarea 

autorității publice centrale din domeniul apelor. 

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea își desfașoară activitatea în spațiile 

hidrografice ale sub-bazinelor Argeș, Vedea, Călmățui și Dunăre, prin șase subunități de 

gospodarire a apelor, pe teritoriile județelor Argeș, Dâmbovița, Olt, Teleorman, Giurgiu, 

Călărași, Ilfov și municipiul București. 

INSPECȚIA BAZINALĂ A APELOR 
 

Activitatea de inspecție în domeniul gospodăririi apelor se desfășoară în conformitate 

cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și a „Normelor 

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

gospodăririi apelor”, aprobate de conducerea Administrației Naționale ,,Apele Române” și 

constă în principal, în efectuarea de controale privind gospodărirea cantitativă și calitativă a 

apelor și  aplicarea de sancțiuni  pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul apelor. 

  În conformitate cu Planul activităților de inspecție, în anul 2021, au fost efectuate un 

număr de 1017 acțiuni de control planificate și neplanificate, dintre care 282 efectuate de 

către serviciul Inspecția Bazinala a Apelor și 735 efectuate de către serviciul Inspecția 

Teritoriala a Apelor.   

O pondere deosebită a fost deținută  de verificarea stării de salubrizare a cursurilor de apă, a 

lacurilor și a malurilor acestora. S-au efectuat un număr de 238 de controale pe această 

temă, reprezentând 33 % din totalul controalelor. După acțiunile de verificare a inspectorilor 

din cadrul ABA Argeș-Vedea s-au întocmit Procese Verbale de Constatare și s-au impus 

măsuri în vederea ecologizarii zonelor afectate de diferite tipuri de deșeuri.  
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Având în vedere acțiunile de verificare și faptul că, în multe cazuri, starea de 

salubrizare a cursurilor de apă nu este corespunzătoare, depozitarea gunoaielor menajere și 

a deșeurilor de orice fel este o problemă nerezolvată și nici nu se întreprind acțiuni suficiente 

în acest sens într-un efort comun, considerăm că toate UAT- urile ar trebui să aprobe conform 

legii, Hotărâri de Consiliul Local, pentru a sancționa, după caz, persoanele fizice/ juridice care 

depozitează sau aruncă necontrolat deșeuri și materiale de orice fel pe malurile și în albiile 

cursurilor de apă. 

Alte tipuri de controalele tematice, importante, la nivelul anului 2021 s-au desfășurat 

la următoarele tipuri de folosințe, aflate pe teritoriul administrat de către ABA Argeș- Vedea:  

-  folosințe ce intră sub incidența Directivei  96/61/EEC (IED-uri); 

-  extragerea agregatelor minerale- balastiere și stații de sortare; 

-  starea tehnică a barajelor din categoriile de importanța C și D; 

-  sistemele de alimentare cu apă/canalizare/stații de epurare. 

            În cadrul controalelor de gospodărire a apelor efectuate de către inspectorii de 

specialitate ai Serviciului Inspecția Bazinală a Apelor, au fost constatate încălcări ale 

prevederilor legislației în vigoare în domeniul apelor și aplicate 168 sancțiuni 

contravenționale, astfel: 

- 112 avertismente; 

- 56 amenzi, în valoare totală de  2 375 000 lei. 

 

JURIDIC 

În anul 2022 au fost întocmite un număr de 103 somații împotriva agenților economici 

debitori care nu au reacționat plătind datoriile. Au fost formulate 8 cereri de înscriere la masa 

credală și au fost urmărite un număr de 90 de cauze având ca obiect procedura insolvenței. 

 Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea a fost reprezentată într- un număr de 74 

de plângeri contravenționale, 73 plângeri împotriva proceselor verbale de depășire 

concentrații/volume, 28 litigii privind patrimoniul, 12 litigii contencios administrativ, 11 litigii de 

muncă, 22 litigii având că obiect pretenții și 14 litigii alte cauze. 

 De asemenea, în cadrul biroului au mai fost desfășurate următoarele activități:  

- au fost vizate pentru legalitate un număr de 679 de decizii și dispoziții interne privind 

activitatea tuturor compartimentelor A.B.A.A.V;  

- au fost verificate şi vizate pentru legalitate răspunsurile a 471 de petiţii înregistrate la 

unitate de la petiţionari persoane fizice şi juridice;  

- au fost verificate şi vizate pentru legalitate toate declaraţiile de deducere personală 

pentru salariaţii unităţii;  

- au fost verificate şi vizate pentru legalitate toate abonamentele de utilizare/ exploatare 

a resurselor de apă şi actele adiţionale ale acestora, încheiate cu beneficiarii;  
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- au fost verificate şi vizate pentru legalitate toate contractele şi actele adiţionale în care 

unitatea este parte;  

- în cadrul biroului a fost ţinută permanent evidenţa actelor cu caracter normativ ( legi, 

hotărâri, ordonanţe, instrucţiuni ) primite şi au fost comunicate către compartimentele 

unităţii;  

- au fost verificate şi vizate pentru legalitate toate documentaţiile şi notele justificative 

întocmite în vederea achiziţionării de produse şi servicii, conform Legii nr 98/ 2016;  

- a fost ţinută evidenţa proceselor- verbale de constatare şi sancţionare prin care 

unitatea a aplicat amenzi persoanelor fizice sau juridice. 

În  2021 au fost comunicate şi înregistrate la Biroul Juridic 32 de procese verbale de 

sancționare. 

 

EXPLOATARE LUCRĂRI UCC-SCH 

Principalele activități desfășurate în anul 2021 au fost: 

Elaborarea și urmărirea realizării Programului de gospodărire a apelor la nivelul 

Administrației Bazinale de Apă pentru anul 2021, cu încadrarea cheltuielilor în valorile 

aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.  

Achiziția lucrărilor/serviciilor de proiectare și expertizare programate a se realiza cu 

terti s-au derulat conform procedurilor și instrucțiunilor în vigoare.  

În vederea execuției cu forte proprii a lucrărilor de întreținere și reparații planificate, s-

au efectuat toate demersurile necesare aprovizionării materialelor necesare, cu respectarea 

caracteristicilor tehnice specificate.     

COD ACTIVITATEA UM CUM. LA 31.12.2021 

      
    
Programat     Realizat % R/P 

CAP. I 
Cheltuieli de gospodărirea 
apelor total  d/c 

  mii lei 90 755 78 406 86 

1 Cheltuieli plan tehnic din care:  40 739 36 906 91 

1.1 Exploatare mii lei 22 186 20 894 94 

1.2 Intretinere mii lei 14 795 12 513 85 

1.3 Reparații in regie proprie mii lei 930 690 74 

1.4 IICA mii lei 2 828 2 809 99 

2 Serviciu tehnico-operativ mii lei 37 912 36 002 95 

3 
Lucrări și reparații executate de 
terti: 

mii lei 1 007 691 69 

CAP.II 
Cheltuieli de gospodărirea 
apelor total  d/c 

mii lei 90 755 78 406 86 

a. Materiale  mii lei 2 284 1 572 69 

b. Manopera mii lei 72 422 68 541 95 
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c. Energie electrica mii lei 3 298 2 352 71 

d. Combustibili   1159 976 84 

e. Altele mii lei 11 592 4965 43 

 

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

întreținere a cursurilor de apă neamenajate programate în anul 2021 au fost realizate cu forțe 

proprii, după cum urmează: 

Nr. crt.  Tip activitate UM 
PLAN 

LA  31 12 2021 
REALIZAT LA 

31 12 2021 R/P (%) 

1  Terasamente mii mc 265.638 361.12 135.95 

2 
 Lucrari piatra si    
 anrocamente mc 144.00 420.30 291.88 

3  Lucrari beton mc 207.10 155.30 74.99 

4 
 Regularizari si reprofilari    
 albii km 43.73 61.36 140.31 

5  Vopsitorii si zugraveli mp 10820.40 9144.00 84.51 

6  Cosire vegetatie ha 334.28 292.53 87.51 

7 
 Igienizari cursuri de apa si     
 taiere vegetatie km 302.43 293.11 96.92 

 

Exemple de lucrări realizate pe tipuri de indicatori 

Terasamente: 

Au fost executate următoarele tipuri de lucrări: 

Decolmatări cuvete baraje de priză, completări terasamente baraje laterale și 

decolmatări rigole aferente lacurilor de acumulare; decolmatări derivații de ape mari– P= 34.4 

mii mc, R= 49.62 mii mc;  

Exemple de lucrări realizate : 

- întreținere rigole baraj Budeasa – 1.5 mii mc; 

- întreținere rigole baraj Vâlcele – 0.055 mii mc; 

- întreținere diguri acumularea Prundu – terasamente+decolmatare - 0,4 mii mc; 

- întreținere drum acces baraj Pecineagu – 5.25 mii mc; 

- întreținere captare și dirijare priza polder Pojorâta – 15.2 mii mc; 

- decolmatare rigola baraj Golești – 0,7 mii mc; 

- decolmatare albie aval acumulare Zăvoiul Orbului – terasamente – 10.9 mii mc; 

- decolmatare derivația D-ta ilfov, baraj Văcărești – 5.78 mii mc; 

- decolmatare pârâu Ilfov (lac tampon) amonte N.H. Mircea Vodă - 10.0 mii mc; 

- decolmatare pârâu Ilfov, aval de N.H. Mircea Vodă – 1.15 mii mc; 

- decolmatare cuveta baraj de priză Clucereasa – 6.75 mii mc. 
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Reprofilări și decolmatări albii (pe sector amenajat) P=55 mii mc/6,25 km  R=85 mii 

mc/9.36 km; 

Exemple de lucrări realizate: 

- Reprofilare râuTârgului, comuna Lerești, zona CIFP Voina – 7.6mii mc/0,6 km; 

- Decolmatare Valea Romaneștilor, mun.Câmpulung – 4,0 mii mc/0,8 km; 

- Reprofilare râulTârgului, comuna Schitu Golești - 3 mii mc/0,5 km; 

- Recalibrare „Amenajare râul Doamnei în comunele Corbi, Domnești, Pietroșani”,      

  comuna Pietroșani Km 34 și Km 40 – 19 mii mc/0.45 km; 

- Recalibrare, regularizare râu Argeș, comuna Arefu - Poiana Mucenicului, km 315 –  

  5.3 mii mc/0,45 km; 

- Reprofilare, regularizare pârâu Cârcinov, comuna Priboieni (amonte pod centru  

  Priboieni) - 5.4 mii mc/0.9 km; 

- Reprofilare, regularizare pârâu Cârcinov, Topoloveni, amonte și aval stadion - 5 mii      

  mc/1 km; 

- Decolmatare râu Dâmbovița, zona aval pod DC 143 - NH Dragomirești - 2 mii mc/1  

              km; 

- Decolmatare albie râu Vedița, râu Vedița, comuna Colonești, județul Olt, km 10+  

  000 ÷ 12 + 000 – 30.85 mii mc/2.55 km. 

 

Reprofilări și decolmatări albii (pe sector neamenajat) P= 176 mii mc/37.5 km R= 225 

mii mc/ 52 km.  

Exemple de lucrări realizate:  

- Recalibrare/igienizare râu Argeș, comuna Budeasa, km 261 – 2.6mii mc/0,2 km;  

- Reprofilare pârâu Valea Mănăstirii, comuna Țițesti– 16.8 mii mc/2.76 km;  

- Reprofilare râu Argeșel, comuna Valea Mare Pravăț – 6 mii mc/4 km; 

- Reprofilare râu Argeșel, oraș Mioveni – 5.2 mii mc/0.52 km;  

- Reprofilare râu Argeșel, comuna Hârtiești – 8.9 mii mc/2.27 km;  

- Reprofilare râu Bughea, comuna Bughea de Sus – 19.5 mii mc/5 km;  

- Reprofilare pr. Neajlov, comuna Bradu, aval pod Porumbița (km 183-184) – 8.6 mii 

mc/1,2 km;  

- Decolmatare albie pârâu Budișteanca, comuna Leordeni – 1.125 mii mc/0,3 km;  

- Decolmatare pârâu Potopu, comuna Ludești – 7 mii mc/1,7 km; 

- Decolmatare pârâu Șuta, comuna Produlești – 9,2 mii mc/2,0 km; 

- Decolmatare mecanică albie pârâu Negrișoara, zona satului Chițeasca, oraș  

  Scornicești, județul Olt km 4+000 ÷ 7 + 000  – 3 mii mc/20 km; 

- Recalibrare albie pârâu Mogoșești, zona satului Mogoșești, oraș Scornicești județul    

  Olt, km 4 + 500 - 5 + 500 – 5.5 mii mc/1.1 km;  

- Decolmatare albie râu Cotmeana, punctul Lipia- Găinușa, com. Săpata, județul  
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  Argeș   km 53 + 400 ÷ 54 + 000- 10.1 mii mc/0.6 km;  

 - Decolmatare mecanică albie râu Cotmeana, zona satului Martalogi, comuna  

   Hârsești, jud. AG, km  17 + 200 ÷  17 + 600 - 10 mii mc/0.8 km;  

- Recalibrare albie pârâu Albota, zona satului Smeura, comuna Moșoaia, jud. AG - 3  

  mii mc/20 km;  

- Reprofilare albie minora râu Dâmbovița, sat Mănești, zona debușare front captare    

  Gheboieni – 16,0 mii mc/0.4 km; 

- Asigurarea capacității de transport a râului Neajlov în comuna Vânătorii Mici, sat  

  Izvoru – 17,6 mii mc/2,7 km;  

- Asigurarea capacității de transport a râului Milcovăț, în comuna Letca Nouă, sat  

   Letca Nouă – 10,7 mii mc/3,2 km; 

- Consolidare mal drept râu Argeș, amonte pod Căscioarele, comuna Găiseni - 42,0  

   mii mc/1 km; 

 

Lucrări piatră și anrocamente: P = 144 mc, R= 420.00 mc;  

- Reprofilare râu Bughea, comuna Bughea de Sus – 276 mc; 

- Întreținere incinta Gălășești – 144 mc.  

 

Lucrări beton:  P = 207 mc, R= 155.00 mc la construcțiile hidrotehnice  

Exemplu lucrări executate la construcțiile hidrotehnice: 

- Grinda sprijin pereu beton taluz amonte baraj Buftea – 35 mc; 

- Refacere pereu beton acumularea Bunget 1 – 417 mc 

- Refacere pereu beton acumularea Ilfoveni  – 120 mc; 

  

Vopsitorii și zugrăveli: P=10820 mp, R=9144 mp la construcțiile hidrotehnice, 

cantoanele și sediile de exploatare: 

- Reparație batardouri baraj Bascov - 270 mp; 

- Reparație vana segment nr. 2 baraj Vâlcele – 108 mp;  

- Protecții anticorozive conducta aerare și palan manual golire fund baraj Pecineagu -  

36 mp; 

- Repeparție instalație hidraulică SP Clucereasa - 152 mp; 

- Reparație împrejmuire baraj Golești și baraj Zăvoiu Orbului – 666 mp; 

 

În vederea tranzitării în condiții de siguranță a apelor mari din perioada de 

primăvară 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 
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parteneriat cu administrațiile publice locale, care au contribuit cu forță de muncă și 

carburant. 

 

Lucrările de reparații/servicii executate cu terți:   

- Reparație LEA 20 kV baraj Pecineagu (lucrări accidentale) și Reparații PT 20/0,4kV 

și 6/0,4kV Sediu SH Clg – 40 000 lei, fară TVA; 

- Reparație conducte beton golire de fund Dn 2200 baraj Rusciori – 172 000 lei fără 

TVA; 

- Reparație electrofrână stavila segment cu clapetă baraj Bascov– 760 lei fară TVA; 

- Documentații de Analiza Comportării Construcțiilor (inclusiv topo) la obiectivele 

hidrotehnice: Râușor, Pecineagu, Vălcele, Budeasa, Golești, Mihăilești, Zăvoiul 

Orbului, Lacul Morii, Văcărești, Buftea – 221 865 lei fară TVA; 

- Documentații de expertizare la obiectivele hidrotehnice NH Brezoaiele – 15 000 lei 

fară TVA. 

 

ACHIZIȚII MATERIALE, LUCRĂRI ȘI SERVICII 

A fost identificat necesarul de achiziţii pe anul 2021 prin centralizarea solicitărilor 

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

A fost întocmit și supus spre aprobare Programul anual al achiziţiilor publice și Strategia anual. 

Periodic, a fost actualizat Programul de achiziţii cu modificările propuse de către subunităţile 

şi compartimentele din cadrul  A.B.A.A.V. Au fost întocmite documentaţiile de atribuire și 

notele justificative/strategii de contractare, D.U.A.E. pentru iniţierea procedurilor de atribuire 

a contractelor de achiziţie publică și a achizițiilor directe. Au fost publicate invitațiile/anunțurile 

de participare și anunţurile de atribuire în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice. A fost 

asigurată participarea la deschiderea și evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de 

achiziție publică inițiate, au fost întocmite rapoartele de atribuire și comunicările privind 

rezultatul procedurilor. De asemenea au fost întocmite 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 

constituite de ofertanți în cadrul procedurilor de achiziție. 

Au fost întocmite notele justificative pentru achizițiile directe curente/strategiile de contractare. 

Achizitiile directe s-au făcut prin Anunturi de publicitate, direct din catalogul electronic 

de produse/servicii/lucrari, prin solicitare de oferte sau direct achiziția de la un singur furnizor, 

conform art. 43 din OUG 395/ 2016 cu modificările si completările ulterioare. 

Raportul procedurilor/contractelor 

• 125 notificari pentru achizițiile offline; 
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•  254 achiziții directe– produse/servicii/lucrări prin catalogul electronic pus la dispoziție 

pe noua platforma  SEAP.  

• 22 cereri de ofertă/proceduri simplificate/loturi- invitație de participare în noua 

platforma S.E.A.P– produse/servicii/lucrări.    

 

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ 
 

Activitatea de securitate și sănătate în muncă la nivelul sediului ABA Argeș Vedea pe 

anul 2021 a fost organizată și s-a desfășurat 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 HG 355/2007, Legea nr. 

55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19, Ordinul nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul 

coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în 

condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, Ordinul nr. 

874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului 

epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul 

SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 

826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 11 august 

2021, precum și stabilirea măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Pe linie de securitate și sănătate în muncă s-

a urmărit permanente realizarea măsurilor stabilite pe cele trei capitole: tehnice, 

organizatorice și materiale igienico-sanitare. 

Măsuri tehnice de securitate și sănătate în muncă 

Măsurile tehnice constând din lucrările de reparații și întreținere au fost incluse în 

Planul de Gospodărire a Apelor pe anul 2021 și au fost stabilite și efectuate în urmă verificărilor 

în teren de către comisia de cercetare a comportării construcțiilor. 

Măsuri organizatorice 

Pentru desfășurarea corespunzătoare a activității de securitate și sănătate în munca, 

în anul 2021 au fost întreprinse o serie de acțiuni organizatorice: 

- au fost elaborate și aprobate de către conducere tematicile de instruire generala, la 

locul de munca și periodica pentru toate categoriile de salariați; 

- a fost efectuată instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă de către 

persoanele responsabile pentru aceasta activitate; 
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- a fost efectuată verificarea modului de realizare a instruirilor periodice de către șefii 

locurilor de muncă, modul de consemnare în fișele individuale de instruire, de către 

lucrătorul desemnat SSM; 

- a fost fectuată testarea anuală privind acumularea cunoștințelor în domeniul securității 

și sănătății în muncă de către salariați; 

- au fost elaborate și completate instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă 

pe meserii și locuri de muncă, ținându-se seama de particularitățile activităților, 

meseriilor și locurilor de muncă; aceste instrucțiuni proprii constituie o parte 

semnificativă din tematica de instruire periodică pe linia securității și sănătății în 

muncă; 

- au fost completate un număr de 134 chestionare de consultare a angajaților în ceea 

ce privește îndeplinirea condițiilor de muncă și a aspectelor pe linie de securitate și 

sănătate în muncă la locurile de muncă. 

- au fost autorizate meseriile de sudor, legător de sarcină, macaragiu, fochist, 

motostivuitorist, electrician; 

- a fost încheiat și s-a derulat un contract de prestări servicii pentru verificarea 

mijloacelor de protecție electroizolante din dotarea locurilor de muncă. 

- a fost efectuat programul anual de verificare a prizelor de împământare și a circuitelor 

electrice de către formația service PRAM a SGA Argeș la toate obiectivele ABA Argeș- 

Vedea; 

- a fost autorizat ISCIR personalul deservent al instalațiilor de ridicat cât și mecanismele 

de ridicat. 

- a fost efectuată reevaluarea riscurilor pentru activitățile cuprinse în cadrul subunităților. 

- a fost realizată aprovizionarea cu echipament individual de protecție pentru personalul 

ABA Argeș- Vedea, conform normativului cuprins în Contractul Colectiv de Muncă 

2019-2021, Anexa 4. 

- a fost întocmit și aprobat în bugetul anului 2022, necesarele de echipamente de 

protecție, alimentație de protecție, materiale igienico- sanitare, medicamente, 

dezinfectanți, serviciul de verificare al echipamentelor electroizolante, serviciul de 

medicina muncii, pentru personalul ABA Argeș- Vedea, în baza normativului cuprins 

în Contractul Colectiv de Muncă 2019- 2021, Anexele 4 și 5. 

- a fost efectuată instruirea periodică și testarea anuală pentru șefii locurilor de muncă 

și conducerea ABA Argeș- Vedea, s-a acordat consultanță pentru evaluarea cât mai 

completă a salariaților din subordine; 

- au fost emise decizii pentru modul de desfășurare a activități în starea de alerta, în 

starea de urgență; 

- au fost emise instrucțiuni de lucru pentru: munca la domiciliu, modul de comportare 

pentru evitarea infectării cu COVID 19; 
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- a fost actualizat Planul de Prevenire și Protecție 2021 cu riscul generat de COVID 19;  

- a fost emisă IPSSM 030 pentru măsurile împotriva COVID 19 

- au fost achiziționate materiale de protecție și dezinfecție: măști de protecție, mănuși 

de protecție, alcool sanitar, termometre IR pentru testarea personalului și a vizitatorilor 

la intrarea în instituție; 

- au fost montate dozatoare pentru dezinfectant la intrările în instituție și a fost asigurat 

dezinfectantul, covorașe pentru dezinfecția încalțămintei; 

- au fost efectuate dezinfecții ale spațiilor de birouri, anexe, prin aplicarea prin nebulizare 

de substanțe dezinfectante ori de câte ori au fost cazuri de infectare cu COVID 19. 

Conform regulamentului de funcționare, Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă 

s-a întrunit trimestrial și s-au analizat: modul de achiziționare, acordare, utilizare a 

echipamentului individual de protecție, factorii de risc de accidente și îmbolnăvire profesională 

existenți la locurile de muncă, planul de prevenire și protecție 2021, modul în care au fost 

soluționate diverse evenimente care au avut loc pe linie de securitate sau sănătate în muncă, 

modul de desfășurare al serviciului de medicina muncii. 

Măsuri igienico – sanitare 

În conformitate cu normativul cuprins în Contractul Colectiv de Munca 2019- 2021, 

anexa 5, au fost asigurate: alimentația specială pentru creșterea rezistenței organismului, 

constând din lapte antidot, apă minerală, alocație de hrană, pentru categoriile de salariații care 

întrunesc condițiile de acordare. Au fost asigurate materiale igienico– sanitare, a fost întocmit 

și aprobat necesarul de materiale igienico– sanitare, necesarul de alimentație de protecție, 

medicamente, apă carbogazoasă pentru anul 2022. A fost efectuat serviciul de medicina 

muncii în baza contractului 96/ 05.05.2021, respectiv emiterea fișelor de aptitudine pentru tot 

personalul angajat, efectuarea controalelor medicale la angajare, la revenirea după CO sau 

CM, etc.  

Nu s-au înregistrat incidente sau accidente de muncă, fiind consemnat un eveniment 

fără urmări. 

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, cu caracter 

permanent. La nivelul sediului ABA Argeș- Vedea, în anul 2021, nu s-au produs incendii. 

Atât în perioada secetosă din timpul verii cât și pe timpul sezonului rece, 

compartimentul de prevenire a efectuat acţiuni de informare pe linia apărării împotriva 

incendiilor având ca teme: intrucţiuni legate de arderea vegetaţiei uscate, curăţarea coşurilor 

de fum, reguli şi măsuri de prevenire pe timpul sezonului rece.  

A fost efectuat un control la nivelul sediului ABA Argeș-Vedea, care a vizat clădirile  

laboratorului, magaziilor, centralei termice, atelierului de tâmplărie. Deficiențele descoperite 

au fost, în parte, remediate, celelalte aflându-se în curs de remediere. 
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Au efectuate controale la nivelul SGA Argeș la barajul Vălcele și la nivelul SGA Giurgiu 

la barajul Mihăilești. S-a urmărit modul de cunoaștere a construcției, a modului de utilizare, a 

domeniilor de acțiune în funcție de clasa de incendiu și a utilizării efective a stingătoarelor. 

Pregătirea și instruirea salariaţilor a fost făcută de către responsabilul cu atribuţiuni în 

domeniul situaţiilor de urgenţă și de către șefii de compartimente. 

S-au efectuat instructaje pentru noii angajați și instructajul periodic la locul de muncă, 

de către responsabilul PSI, respectiv de către șefii de compartimente. 

S-a efectuat instruirea periodică a echipei de intervenție constituită la nivelul sediului 

ABAAV și a Laboratorului central, ocazie cu care s-au verificat și împrospătat cunoștințele 

echipei în ceea ce privește modul de utilizare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva 

incendiilor, sarcinile fiecărui membru din echipa de intervenție în caz de situația de urgență, 

locurile de dispunere a hidranților, a stingătoarelor de incendiu, a “stopului general” pentru 

alimentarea cu energie electrică și cu gaze naturale, a locurilor de adunare în caz de situație 

de urgență de pe teritoriul unității. 

 

 
RELAȚII CU PRESA ȘI SECRETARIAT TEHNIC AL COMITETULUI 

DE BAZIN 
 

Compartimentul Relații cu Presa realizează legatura instituției cu opinia publică, 

printr-o informare continuă referitoare la întreaga activitate.  

Informarea publică a fost realizată prin:  

- 38 de informări și comunicate de presă, privind activitatea ABAAV,  puncte de vedere 

referitor la articole publicate în mass- media. Informațiile comunicate s-au referit la 

evenimetele desfășurate de ABAAV 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, activități de 

ecologizare, lucrări realizate prin programul de gospodărire a apelor, investiții, etc. 

- 41 răspunsuri la solicitari în baza legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de 

interes public. Informațiile solicitate au vizat date de mediu, existența actelor de reglementare 

în domeniul gospodăririi apelor, bugetul de venituri si cheltuieli, modul de îndeplinire a 

atribuțiilor instituției publice, deversarea de ape uzate, etc.  

- transmiterea spre publicare pe pagina web a informațiilor de interes public privind 

activitatea instituției (documente specifice pentru lucrul cu publicul, utilizarea fondurilor 

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

A fost actualizat și completat site- ul ABA Argeș- Vedea cu informații, conform 

Memorandumului pentru Creșterea Transparenței și Standardizarea Afișării Informațiilor de 

Interes Public: buget pe surse financiare; situatia plăților (execuția bugetară), conform Anexei; 
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situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte 

normative; bugetul de venituri și cheltuieli; bilanțuri trimestriale; programul anual al achizițiilor 

publice; centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare peste 5000 de euro; 

contractele începând cu data aplicării memorandumului; declarații de avere și declarații de 

interese; 

- organizarea comunicării în social media, prin postarea de informații, adaptate publicului,  

pe pagina de Facebook a ABA Argeș- Vedea: 246 de postari, în perioada 01 ianuarie – 31 

decembrie 2021. 

 Organizarea evenimentelor de mediu și educaționale 

Ziua Mondială a Zonelor Umede – 50 de ani de la semnarea Convenției Ramsar 

Administrația Bazinală de Apă Argeș- Vedea a marcat Ziua Mondială a Zonelor Umede 

împreună cu elevii de la Cercul de Ecologie și Silvicultură al Palatului Copiilor Pitești. Prin 

intermediul Compartimentului Relații cu Presa, elevii au primit informațiile online, iar apoi au 

confecționat machete care redau mediul de viață din zonele umede.  

Ziua Mondială a Apei 2021  

În perioada 8 – 22 martie au fost organizate și desfășurate activități tematice sub 

sloganul Zilei Mondiale a Apei 2021 - “Prețuim apa”, “Ce inseamnă apa pentru tine?”. Parteneri 

ai proiectului au fost unitățile școlare: Palatul Copiilor Pitești, Liceul cu Program Sportiv 

”Viitorul” Piteşti, Școala Gimnazială “Marin Preda” Pitești, Clubul Copiilor Mioveni, Școala 

Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești, Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Pitești, Școala 

Gimnazială ”Ion Minulescu” Pitești, Clubul Copiilor Topoloveni, Grădinița cu Program Prelungit 

“Aripi Deschise”. Câteva sute de copii și-au transmis mesajele despre importanța apei în viața 

noastră și a impactului pe care comportamentul nostru, ca  indivizi,  îl are asupra resurselor 

de apă. Aceste mesaje s-au materializat sub forma unor machete, desene, clipuri video, 

fotografii, poezii, prezentări, acțiuni în aer liber.  

A fost organizată în parteneriat cu Universitatea din Pitești, sesiunea de comunicări 

“APA pentru viitor, viitorul pentru APE”. Studenți ai Universității din Pitești au realizat 

comunicări pe tema resurselor de apă, care au fost publicate apoi pe pagina de facebook a 

ABAAV. Administrația Bazinală de Apă Argeș- Vedea a urmărit încurajarea pregătirii 

studenților în acest domeniu, oferindu-le și posibilitatea de a participa la activitatea propriu 

zisă de gospodărire a apelor. 

În data de 19 martie au fost organizate 38 activități de igienizare pe cursuri de râu, 

acumulări, diguri, în care s-au implicat 240 de salariați.  

Ziua Mondială a Mediului  

 Au fost promovate în social media materiale informative despre factorii de mediu și 

importanța unei atitudini colective îndreptată spre conservare și protejarea acestora.  

Ziua Internațională a Dunării  

http://www.rowater.ro/Buget%20din%20toate%20sursele%20de%20venituri/Confidential.aspx
http://www.rowater.ro/Buget%20din%20toate%20sursele%20de%20venituri/Confidential.aspx
http://www.rowater.ro/Achiziii%20publice/Programul%20anual%20al%20achizi%C8%9Biilor%20publice.aspx
http://www.rowater.ro/Achiziii%20publice/Programul%20anual%20al%20achizi%C8%9Biilor%20publice.aspx
http://www.rowater.ro/Paap/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Paap/Situatie%20contracte%20si%20comenzi%20(peste%205000%20euro)&FolderCTID=&View=%7bB3844B3D-13C6-46DA-8456-5808084249E2%7d
http://www.rowater.ro/Paap/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Paap/Situatie%20contracte%20si%20comenzi%20(peste%205000%20euro)&FolderCTID=&View=%7bB3844B3D-13C6-46DA-8456-5808084249E2%7d
http://www.rowater.ro/Contracte%20achizitii%20incepand%20cu%20data%20aplicarii%20mem/Forms/AllItems.aspx
https://www.facebook.com/Apele-Rom%C3%A2ne-Arge%C8%99-Vedea-104896487948563/photos/pcb.221236556314555/221231016315109/?__cft__%5b0%5d=AZV0JY7LymCCVHY_GMVyPDVrJrPBivFYsyIGdIb4bjgtUoqw-3Rn10e0Z8oci47A0ymINDPVPcfiLyJvuIs9Tc1WX-EJvDe-pVx8cKxiLRMd5UrtMkmKk7tOTcZQPYvSk1U7_arXPUIPxjfcex78jgGEl8_2q0BE87wjjFyWcJsJ2g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Apele-Rom%C3%A2ne-Arge%C8%99-Vedea-104896487948563/photos/pcb.221236556314555/221231016315109/?__cft__%5b0%5d=AZV0JY7LymCCVHY_GMVyPDVrJrPBivFYsyIGdIb4bjgtUoqw-3Rn10e0Z8oci47A0ymINDPVPcfiLyJvuIs9Tc1WX-EJvDe-pVx8cKxiLRMd5UrtMkmKk7tOTcZQPYvSk1U7_arXPUIPxjfcex78jgGEl8_2q0BE87wjjFyWcJsJ2g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Apele-Rom%C3%A2ne-Arge%C8%99-Vedea-104896487948563/photos/pcb.221236556314555/221231016315109/?__cft__%5b0%5d=AZV0JY7LymCCVHY_GMVyPDVrJrPBivFYsyIGdIb4bjgtUoqw-3Rn10e0Z8oci47A0ymINDPVPcfiLyJvuIs9Tc1WX-EJvDe-pVx8cKxiLRMd5UrtMkmKk7tOTcZQPYvSk1U7_arXPUIPxjfcex78jgGEl8_2q0BE87wjjFyWcJsJ2g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Apele-Rom%C3%A2ne-Arge%C8%99-Vedea-104896487948563/photos/pcb.221236556314555/221231016315109/?__cft__%5b0%5d=AZV0JY7LymCCVHY_GMVyPDVrJrPBivFYsyIGdIb4bjgtUoqw-3Rn10e0Z8oci47A0ymINDPVPcfiLyJvuIs9Tc1WX-EJvDe-pVx8cKxiLRMd5UrtMkmKk7tOTcZQPYvSk1U7_arXPUIPxjfcex78jgGEl8_2q0BE87wjjFyWcJsJ2g&__tn__=*bH-R


 

 

 

 

Pagina 13 din 30 

 

 

Prin intermediul Sistemului de Gospodărire a Apei Teleorman au fost desfășurate 

activități dedicate sărbătoririi Zilei Dunării la Școala Generală ,,Ștefan cel Mare” din 

Alexandria. În cadrul ,,Laboratorului apei" au fost realizate teste de apă din diferite medii 

naturale, iar reacțiile chimice efectuate de reprezentanta laboratorului, i-au fascinat pe copii.  

Vinerea Verde 

Participarea la campania Ministerulul Mediului și Schimbărilor Climatice, “Stop! Azi 

mașina stă pe loc”, prin promovarea mesajelor și obiectivelor campaniei. 

 
 

            AUDIT PUBLIC INTERN 
 

Compartimentul de Audit Public Intern desfăşoară o activitate funcțional independentă 

şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi 

cheltuielilor publice. Activitatea specifică a acestui compartiment se referă la toate sectoarele 

şi subunităţile, prin misiuni incluse în planul anual şi planul strategic (multianual). 

Prin activitatea sa, ajută instituţia să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare 

sistematică şi metodică, evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de 

conducere.  

În anul 2021 Compartimentul de audit public intern a desfășurat următoarele activități: 

• Întocmirea Raportului anual de activitate privind activitatea desfășurată  în cadrul  

Compartimentului de Audit Public Intern pentru anul 2021 și transmiterea acestuia 

conducerii A.B.A. Argeș Vedea, ordonatorului principal(Administrația Națioanală Apele 

Române) și Curții de Conturi a României; 

• Elaborarea planului anual si multianual precum și a referatelor justificative; 

• Patru misiuni de control dispuse de ordonatorul de credite - Administrația Bazinală de 

Apă Argeș- Vedea  finalizate prin: 

✓ Raport al misiunii de audit „Auditarea activității de mecanizare – S.H.I. Văcărești” 

desfășurată în perioada 01.01.2019- 31.12.2020 derulată în perioada 01.02.2021 - 

15.03.2021 la Administratia Bazinală de Apă Argeș Vedea – S.H.I. Văcărești; 

✓ Raport al misiunii de audit „Sistemul contabil și fiabilitatea acestuia” desfășurată în 

perioada 01.01.2018 - 31.12.2020 derulată în perioada 07.06.2021– 20.08.2021 la 

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea; 

✓ Raport al misiunii de audit „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției– anul 2021” 

derulată în perioada 16.03.2021- 16.04.2021 la Administratia Bazinală de Apă Argeș- 

Vedea; 

✓ Raport al misiunii de audit „Auditarea activității de achiziții publice” desfășurată în 

perioada 01.01.2019 – 31.12.2020” derulată în perioada 20.09.2021– 30.11.2021, la 

Administratia Bazinală de Apă Argeș- Vedea; 
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• Urmărirea recomandărilor propuse în misiunile de audit efectuate în anul 2021 și 

perioadele anterioare la nivelul Administrației Bazinale de Apă Argeș- Vedea; 

• Participarea la solicitarea Administrației Naționale Apele Române și cu aprobarea 

conducerii A.B.A. Argeș- Vedea la programul de instruire profesională privind cursuri 

precum: 

✓ Auditarea sistemului de control intern managerial desfășurat la Centru de 

formare profesională al A.N Apele Române- Voina; 

 
 

SISTEM INTEGRAT DE MANEGEMENT ȘI AUDIT 

Activitatea compartimentului SIMA în anul 2021  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:  

• menținerea și îmbunătățirea continua a Sistemului Integrat de Management(SIM), certificat  

de către  organismul de certificare CERTIND SA, la nivelul întregii organizații(sediu și SGA/ 

SHI subordonate) conform cerințelor standardelor de management al calității: SR EN ISO 

9001/ 2015, management mediu:  SR EN ISO 14001/ 2015, management sănătate şi 

securitate ocupaţională: SR ISO  ISO 45001: 2018; 

• dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) conform Ordinului 

Secretariatului General al Guvernului nr. 600/ 2018 corelat cu cerințele standardului SR EN 

ISO 31000: 2018 privind managementul riscurilor; 

În cadrul primului domeniu s-au realizat următoarele activități: 

- 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 în vigoare specifice fiecărui 

proces (legislația aplicabilă, lista cu procedurile și instrucțiunile de lucru, lista cu înregistrările 

specifice) și s-au publicat în rețeaua internă;  

- 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 că 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 

elaborându-se rapoartele de audit cu observații și propuneri de îmbunătățire; 
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-  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; 

- 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 evacuărilor în mediul înconjurător, Programele de măsurare și 

monitorizare a performanțelor de mediu și SSM; 

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

- s-a asigurat secretariatul Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern managerial;  

- s-a elaborat și urmărit realizarea Programului anual de dezvoltare a Sistemului de Control 

Intern Managerial; 

- s-a realizat revizia Registrului riscurilor pe activităţi atât la nivel de compartimente sediu cât 

și la nivel de subunități colaborând cu responsabilii de risc desemnați;  

- s-a elaborat Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la 

nivelul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea; 

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

specifice la termenele stabilite în OSGG 600/2018: Situația sintetică a rezultatelor 

autoevaluării stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial (în urma 

centralizării chestionarelor de autoevaluare completate de fiecare structură din organigramă)  

și Situațiile centralizatoare („Informații generale”) anuale. 

  

PLAN DE MANAGEMENT BAZINAL 

Principalele activități desfășurate în anul 2021 au fost: 

 

Actualizarea și postarea pe website-ul Administrației Bazinală de Apă a „Calendarului 

şi programului de lucru privind activităţile de participare a publicului în scopul realizării celui 

de-al 3-lea Plan de management al spaţiului hidrografic și celui de-al 2- lea Plan de 

management al riscului la inundații”. 

Desfășurarea de activități în contextul realizării Proiectului Planului de Management 

actualizat (2022-2027), inclusiv publicarea documentului pe website-ul ABA Argeș- Vedea: 

-  actualizarea delimitării corpurilor de apă de suprafață;  

- analiza și evaluarea presiunilor semnificative aferente aglomerărilor umane, activităților 

industriale și agricole, alterărilor hidromorfologice, alte presiuni, actualizarea riscului 

neatingerii obiectivelor de mediu; 

- evaluarea stării ecologice/ potențialului ecologic, stării chimice și hidro morfologice a 

corpurilor de apă de suprafață, respectiv a încadrării globale pe baza evaluării multianuale; 

- actualizarea datelor privind analiza economică a utilizării apei (capitolul 8); 
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- stabilirea și planificarea măsurilor de bază și suplimentare din cadrul Programului de măsuri 

2022-2027; 

- aplicarea excepțiilor pentru corpurile de apă care nu ating obiectivele de mediu; 

- completarea bazelor de date tip shapefile-uri necesare elaborării hărților draftului Planului 

de Management Bazinal 2022-2027. 

Desfășurarea de activități în cadrul procesului de consultare a factorilor interesați în 

legătură cu documentul Proiectului Planului de Management actualizat. 

Desfășurarea de activități în contextul realizării Planului de Management actualizat 

(2022-2027): completarea textului și anexelor aferente în scopul definitivării documentului 

care va face obiectul unui nou act legislativ. 

Întocmirea și transmiterea către AN Apele Române a raportului privind „Stadiul 

realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane și a capacităților în execuție puse în 

funcțiune” – anul 2020. 

Completarea și transmiterea chestionarelor necesare elaborării de către INHGA a 

studiului „Analiza privind implementarea debitelor ecologice conform HG 148/ 2020 pentru 

acumulările ANAR” și a implementării debitelor ecologice/de servitute. 

Activitați de informare în cadrul Activității A7 a proiectului SIPOCA 588 ”Îmbunătățirea 

capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce privește 

planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor” prin 

postarea pe website a documentului, cu particularitățile specifice proiectului la nivelul ABA 

Argeș- Vedea. 

Întocmirea și transmiterea către A. N Apele Române a situației colectării și epurării 

apelor uzate de la aglomerările umane cu mai mult de 2000 l.e. la nivelul anului 2018 în 

vederea realizării contribuției naționale la Comisia Internațională pentru Protecția fluviului 

Dunărea. 

Realizarea procesului de încărcare seturi de date privind lucrările hidrotehnice în 

contextul procesului de actualizare a Planului de Management al Riscului la Inundații și a 

bazelor de date din compartimentele tehnice ABAAV. 

Participarea la întâlnirile Comisiei de analiza SEICA, fundamentarea și întocmirea 

proceselor verbale aferente analizei documentațiilor tehnice necesare obținerii avizului de g.a/ 

solicitărilor APM. 

Contribuții la verificarea documentației privind închirierea unor bunuri imobile ale ABA 

Argeș- Vedea. 

Participare la sedințele Comisiei Tehnico- Economice (C.T.E) a ABA Argeș- Vedea și 

analiza documentațiilor aferente. 

Colaborarea cu compartimentele de specialitate din cadrul A.B.A Argeș- Vedea și 

S.G.A- uri în vederea realizării oricăror alte raportări sau activități specifice solicitate. 
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Asigurarea implementării sistemului integrat de management la nivelul biroului Plan de 

Management Bazinal. 

 

 

GESTIUNE MONITORING ȘI PROTECȚIA RESURSELOR DE APĂ 

 

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: 102 de corpuri de apă naturale, 

puternic modificate și artificiale - tip râu, 1 corp de apă – tip lac natural, 17 corpuri de apă 

puternic modificate – tip lacuri de acumulare și artificiale, precum și pentru 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 2021. 

Aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”: au fost calculate și aplicate penalități pentru 

depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților în apele uzate, abateri de la normele 

de utilizare/exploatare a resurselor de apă, abateri de la normele de utilizare/ exploatare a 

agregatelor minerale, conform OUG 107/2002 aprobată cu modificări prin Legea 404/2003 cu 

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

A fost ținută la zi situația privind penalitățile aplicate (abateri de la normele de 

utilizare/exploatare a resurselor de apă sau a agregatelor minerale, depășirea concentrațiilor 

maxime admise). 

Penalitățile calculate și aplicate de serviciul GMPRA:                        

 - 166 de Procese verbale de penalități  

 - valoarea penalităților aplicate este de 172 923,67 lei.                     

Asigurarea volumelor de apă brută în surse alocarea resurselor de apă la 

folosinţe 

Cerință de apă pentru anul 2021 totalizând un volum de 538 827,23 mii mc, a fost 

asigurată integral. Pe categorii de utilizatori, s-au asigurat pentru: 

- populaţie:  166 538,412 mii mc.  

- industrie:   155 398,132 mii mc.  

- agricultură: 216 890,686 mii mc. 

 

În anul 2021 au fost prelevate din surse (conform Balanța Apei), volume de apă 

totalizând 594 913,18 mii mc, din care pentru:  
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- populație   277 864,123 mii mc 

- industrie    118 916,993 mii mc 

- agricultură 198 132,064mii mc.  

Constituirea fondului de date de calitatea apelor şi de gospodărire a apelor. 

Elaborarea sintezelor de gospodărire a apelor 

A fost încărcată baza de date de calitate a resurselor de apă (subsistemele râuri, lacuri, 

ape subterane, ape uzate), în noua aplicație de evaluare a corpurilor de apă ECA- RO, cu 

rezultatele analizelor efectuate de laboratoarele Pitești, Alexandria, Giurgiu și LNCA București 

(indicatori fizico-chimici generali, metale, micropoluanți organici, parametri biologici), în: 

- 90 secțiuni râu (13250 analize) 

- 38 secțiuni lac (3543 analize) 

- 96 foraje/izvoare observație (4790 analize) 

- 268 surse de poluare (16013 analize) 

S-a încărcat/corectat baza de date (din aplicația Hydromap) cu informațiile cadastrale 

noi pentru folosințele consumatoare de apă aferente SGA Argeș, SHI Olt și Văcărești. 

S-au încărcat volumele de apă captate/ evacuate pentru folosințele consumatoare de 

apă aferente SGA Argeș, SHI Olt și Văcărești, în aplicaţia Hydromap - programul Wims și 

verificate datele încărcate de SGA- uri. 

Având la bază fondul de date, s-au elaborat următoarele lucrări de sinteză: 

„Planul de folosire a apei în perioade hidrologice normale şi de evacuare a apelor uzate 

(balanţa apei), la nivelul A.B.A. Argeș- Vedea - realizat total an 2020” 

„Planul de folosire a apei în perioade hidrologice normale şi de evacuare a apelor uzate 

(balanţa apei), la nivelul A.B.A. Argeș- Vedea - realizat semestrul I 2021”. 

„Planul de folosire a apei în perioade hidrologice normale şi de evacuare a apelor uzate 

(balanţa apei), la nivelul A.B.A. Argeș- Vedea - propunere cerință pentru anul 2022”. 

„Sistem de analiză pentru caracterizarea în activitatea operativă a condiţiilor de satisfacere a 

cerinţelor de apă din bazinul hidrografic Argeş” („Planul de folosire a apelor în perioadele 

deficitare”) - reactualizare pentru anul 2021. 

„Anuarul de gospodărire a apelor la nivelul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea, 

pentru anul 2020”. 

„Raportul tehnic privind gospodărirea apelor subterane, în bazinele hidrografice aparținând 

A.B.A. Argeș- Vedea pentru anul 2020”. 

“Raportul privind colectarea, canalizarea și epurarea apelor uzate (EUROSTAT)” în bazinele 

hidrografice aparținând A.B.A. Argeș- Vedea, pentru anul 2020. 

„Manualul de Operare al Sistemului de Monitoring Integrat al laboratoarelor de Calitatea apei 

A.B.A. Argeș- Vedea”, pentru anul 2022. 

Au fost întocmite și transmise 101 raportări lunare/ trimestriale/ semestriale/ anuale.  
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PROGNOZĂ BAZINALĂ HIDROLOGIE ȘI HIDROGEOLOGIE 
 

În conformitate cu obiectivele Programului de activitate pe anul 2021, serviciul PBHH 

a desfășurat următoarele activități: 

Validarea, transmiterea mesajelor și avertizărilor hidrologice, particularizarea 

prognozelor hidrologice elaborate în cadrul INHGA- CNPH 

Serviciul PBHH desfășoară activitate de tip dispecerat, asigurând zilnic activitatea de 

colectare/ validare a datelor de la 60 stații hidrometrice din rețeaua hidrologica națională, atât 

în perioadele de calm cât și în cele de alertă hidrologică. Au fost analizate și validate datele 

hidrometrice, reactualizate cheile limnimetrice operative și analizat bilanțul hidrologic pe 

bazine hidrografice.   

Activitatea se desfașoară în sistem discontinuu (în zilele lucrătoare program la birou în 

intervalul orar 6:00-16:00 și consemn la domicliu în restul zilei) și sistem continuu, 24 ore/ zi, 

în situații de alertă hidrologică.  

Pe parcursul anului 2021 au fost 6 perioade de permanență, cumulând un total de 13 

de zile. Au fost emise și transmise un număr total de 351 telegrame Hyavert, din care 53 

telegrame Hyavert- uri pentru depășiri cote de apărare la Dunăre, 170 Hyavert- uri pentru 

depășiri cote de apărare pentru râurile interioare, 126 telegrame Hyavert- uri de precipitații și 

2 telegrame Hyavert- uri de grindină. Perioade de ape mari s-au semnalat în toate lunile de 

vară, dar și în martie și decembrie. În 2021 s-au depășit cotele de apărare la un număr de 18 

stații hidrometrice din spațiul hidrografic Argeș-Vedea: 24 Cote de Atenție, 2 Cote de 

Inundație,1 Cotă de Pericol. 

Validarea periodică a studiilor hidrologice pentru anul în curs. 

Serviciul PBHH a efectuat controale tematice la stațiile hidrometrice, foraje și stațiile 

hidrologice, ocazie cu care au fost analizate materialele colectate, s-a urmărit respectarea 

cerințelor metodologice și s-au efectuat măsurători de control. 

Analiza, validarea, definitivarea și predarea la INHGA a studiilor anuale pentru 

anul anterior, pentru arhivare și folosire a acestora în parametrică. 

Au fost definitivate și predate la arhiva INHGA studiile hidrometrice anuale pentru 58 stații 

hidrometrice de râuri, 8 stații hidrometrice amplasate pe fluviul Dunărea și 220 foraje/ izvoare 

amplasate pe 11 corpuri de apă subterană.   

Elaborarea de studii și rapoarte tehnice 

   Serviciul PBHH a întocmit Anuarul Hidrologic pentru bazinele hidrografice ale râurilor 

Argeș și Vedea, parte componentă a Anuarului Hidroologic Național și și-a adus contribuția la 

redactarea rapoartelor privind Gospodărirea Apelor ce sunt în sarcina serviciului GMPRA. 

Au fost efectuate campanii de măsurători la folosințe (captare de apă și evacuări în 

emisar), s-a asigurat suportul hidromorfologic pentru monitoringul calitativ al corpurilor de apă 

de tip râu și ape subterane. 

Activitatea de hidrogeologie  
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S-au transmis lunar datele de la cele 27 de foraje pentru întocmirea Buletinului 

hidrogeologic lunar. S-au efectuat activități de pompări de denisipare și pompări 

experimentale la 25 de foraje prin utilizarea motocompresor Kaeser M50 (pompă aer- lift și 

electropompe). 

Alte activități 

Au fost realizate prestări 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 realizate 152 de astfel de lucrări, iar 

valoarea acestora a fost de 640 375 lei (valoare cu TVA). 

  Serviciul PBHH este parte activă în proiectele naționale de management integrat al 

resurselor de apă – HIDROMOD, Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți, Planul de 

management la inundatii, etapa II. 

 

AVIZE  AUTORIZAȚII 

    În anul 2021, în zona administrată de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea au 

fost emise acte de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor pentru agenții 

economici/societățile care au depus proiecte noi de dezvoltare și de asemenea agenți 

economici/societăți care au mai fost reglementați în perioadele anterioare, dintre cei care 

utilizează resursele de apă în procesele de producție, cu solicitarea de reautorizare a 

folosințelor de apă. 

        De asemenea, au fost înaintate solicitări din partea diverșilor agenților economici, 

societăți, etc. cu propunerea unor investiții ce realizează lucrări care se construiesc pe ape 

sau au legătură cu apele, în sensul prevăzut de reglementările legale în vigoare, pentru care 

este necesară reglementarea din punct de vedere al gospodăririi apelor și solicitări de puncte 

de vedere ale unor proiecte care nu au legătură cu apele și nu se construiesc pe ape și pentru 

care au primit negație. 

     În cursul anului 2021, Serviciul Avize Autorizații și compartimentele  funcționale cu atribuții 

de reglementare din cadrul SGA Ilfov- București, SGA Giurgiu și SGA Teleorman  au emis  în 

total un număr  de 2339 de acte de reglementare, defalcate astfel: 

 

Tip act de reglementare  Numar  

Avize g.a. 601 

Autorizații g.a. 1267 

Avize de amplasament 8 

Permise de traversare 2 

Consultanțe tehnice 430 

Declarații 2 
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Transferuri de autorizații 29 

TOTAL 2339 

 

Serviciul Avize Autorizații a emis (conform competențelor care îi revin), a formulat 

răspunsuri, puncte de vedere și referate tehnice pentru emiterea avizului de gospodărire a 

apelor/autorizației de gospodărire a apelor necesare emiterii actelor de reglementare de către 

A.N. Apele Române și rapoarte centralizatoare cu privire la activitatea de exploatare a 

agregatelor minerale din albiile cursurilor de apa și din terasele râurilor aflate în Bazinul 

Hidrografic Argeș-Vedea, în vederea formulării răspunsului diverselor petiții transmise sediului 

central.  

 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 buget, prin diverse programe de finanțare) pentru sectorul gazelor natuarale, sau 

pentru execuția de poduri/podete, în zone afectate de viiturile înregistrate în anii anteriori. 

Actele de reglementare solicitate pentru astfel de investițîi, au fost analizate și emise în cel mai 

scurt timp posibil. 

           La documentațiile tehnice de fundamentare, înaintate pentru obținerea avizului de 

gospodărire a apelor ce se supun în Comisia de Analiza Tehnica - comisia SEICA  ce decide 

daca este necesar/sau nu, să se întocmească Studiul de Evaluare a Impactului asupra 

Corpurilor de Apă, Serviciul Avize Autorizații participă prin susținerea proiectelor supuse 

analizei. După luarea deciziei, asigură transmiterea deciziei și a răspunsurile către APM-uri 

prin redactarea și înaintarea Proiectului de aviz, pentru diversele investiții care se supun 

prevederilor Legii nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte asupra mediului, 

coroborat cu prevederile Ordinului nr.828 /2019 al MAP, privind procedura și competentele de 

emitere a avizelor de gospodărire a apelor, în vederea luării deciziilor de către APM- uri  în  

sedințe ale Comisiei de Avizare Tehnică.  

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

precizăm că reglementarea din punct de vedere al gospodăririi apelor se desfășoară în  

conformitate cu prevederile: 

         » Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;  

         » Ordinului M.A.P nr. 828/ 04.07.2019 privind aprobarea ,,Procedurii și competențelor de 

emitere, modificare, retragere a avizului de gospodărire a apelor inclusiv procedura de 

evaluare a impactului, asupra corpurilor de apă, aprobarea ,,Normativului de conținut al 

documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului – cadru al Studiului de 

evaluare a impactului asupra corpurilor de apă; 

        » Ordinului M.A.P nr. 891/ 23.07.2019 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 654 din 

7 august 2019) privind aprobarea ,,Procedurii și competențelor de emitere, modificare, 
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retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și ale 

Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizării   
 
. 

 
 

LABORATOR CALITATEA APEI 
 

În cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea funcţionează patru Laboratoare 

Calitatea Apei. Conform Certificatului de Acreditare RENAR LI 191/18.03.2015 acestea sunt 

acreditate în sistem multi-site, având laborator coordonator la sediul ABA Argeș- Vedea şi 

puncte de lucru la SGA Teleorman, SGA Giurgiu şi SGA Ilfov- Bucureşti. 

 Politicile şi procedurile calităţii implementate de către Laboratorul Calitatea Apei 

Piteşti, cu punctele de lucru Laboratorul Calitatea Apei Alexandria, Laboratorul Calitatea Apei 

Giurgiu şi Laboratorul Calitatea Apei Bucureşti sunt adecvate standardului SR EN ISO/IEC 

17025:2018 şi respectă „Politica de Acreditare şi asigurarea unui nivel ridicat de competenţă 

în execuţia determinărilor pentru laboratoarele de Calitatea Apei din subordinea Administraţiei 

Naţionale ,,Apele Române”. 

Scopul activităţii laboratoarelor este de a monitoriza calitatea corpurilor de apă şi a 

evacuărilor de ape uzate, în bazinul hidrografic Arges-Vedea, conform Manualului de Operare 

al Sistemului de Monitoring aprobat de către Administraţia Naţională “Apele Române”. 

Astfel, sunt prelevate şi analizate probe din: ape curgătoare de suprafaţă; lacuri; ape 

subterane; ape uzate.  

 Conform „Politicii de Acreditare şi asigurarea unui nivel ridicat de competenţă în 

execuţia determinărilor pentru laboratoarele de Calitatea Apei din subordinea Administraţiei 

Naţionale ,,Apele Române”, începând cu anul 2015 a fost acreditată şi activitatea de 

prelevare. 

În anul 2021, activitatea programată a fost, după cum este prezentată în tabelul de mai 

jos, pentru fiecare laborator din cadrul ABA Argeș- Vedea, conform Manualului de Operare 

2020 aprobat de către ANAR: 

  

 LCA 

Pitești 

LCA 

Giurgiu 

LCA 

Alexandria 

LCA 

București 

ABAAV 

Nr analize 

planificate 2021 
26 398 4 279 6 844 15 467 52 988 

 

  În scopul demonstrării şi recunoaşterii oficiale a competenţei laboratoarelor de calitate 

a apei, precum şi câştigarea încrederii utilizatorilor de apă, în anul 2021, toate laboratoarele 

ABA Argeș-Vedea au avut ca obiectiv menținerea domeniului de acreditare şi a parametrilor 

de performanţă analitici, în conformitate cu Politica de Acreditare a Administraţiei Naţională 

“Apele Române”. 
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SITUAȚII DE URGENȚĂ – INUNDAȚII, SECETE, POLUĂRI 

La nivelul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea, activitatea de Situații de 

Urgență este reglementată în principal de Ordinul Comun al MAP/MAI – 459/78/2019 – 

REGULAMENT privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene 

meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe 

cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, fiind o activitate cu flux continuu. 

Principalele atribuții sunt următoarele:  

- colectarea tuturor informațiilor/datelor la nivelul sistemelor de gospodărire a apelor; 

- monitorizarea permanentă a datelor de gospodărire a apelor (debite, niveluri, 

precipitaţii, etc) înregistrate la barajele, staţiile de pompare, noduri hidrotehnice, 

derivaţiile, stațiile hidrometrice etc din bazinul hidrografic Argeş- Vedea; 

- coordonarea regimului de exploatare a lacurilor de acumulare din administrare 

coroborate cu cele ale Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş, în concordanţă 

cu situaţia hidrometeorologică, cu starea folosinţelor de apă şi în conformitate cu 

programele şi regulamentele de exploatare în vigoare; 

- coordonarea tuturor acțiunilor de apărare împotriva inundațiilor și poluărilor 

accidentale pe cursurile de apă din BH Argeș- Vedea; 

- gestionarea în bune condiții a tuturor situațiilor de urgență generate de inundații, 

poluări accidentale, accidente la construcțiile hidrotehnice din BH Argeș- Vedea, 

colaborând în permanență cu instituțiile județene implicate în gestionarea acestor 

fenomene (CJSU, IJSU, IJ Poliție, IJ Jandarmi, CLSU, APM, Garda de Mediu, etc). 

Caracterizare pluviometrică a anului 2021 

Caracterizarea pluviometrică s-a făcut pe baza datelor de precipitație măsurate la 52 

stații hidormetrice din rețeaua națională.   

Distribuția anuală a cantităților de precipitațîi a fost inegală, atât din punct de vedere 

al perioadei în care s-au manifestat, 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 

Cantitatea de precipitații măsurată în anul 2021 a fost cuprinsa intre 1238.7 l/mp/an la 

s.h. Voina, zona de munte aflata în nordul bazinului hidrografic Târgului și 419.5 l/mp/an la 

s.h.Vârtoapele în câmpia Boianu, bazinul hidrografic Teleorman. Față de valorile medii 

multianuale aceste precipitații pot caracteriza anul 2021 că fiind cu un ușor excedent de 

precipitații în zona de câmpie (115% fata de mediile multianuale), pe când în zona de deal și 

cea montana valorile s-au încadrat în valorile medii multianuale.  

Că urmare a analizei trimestriale, cele mai mari cantități de precipitațîi au căzut în 

trimestrul ÎI, reprezentând 33.1% urmat de trimestrul I cu 25.6%, trimestrul IV cu 23.6% și 

trimestrul III cu doar 17.7% din cantitatea de precipitațîi anuale. În anul 2021 a fost de 208 
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zilele cu precipitații. Cea mai mare cantitate de precipitații inregistrată în 24 de ore, a fost la 

s.h. Voinesti de 118.0 l/mp în data de  28.08.2021. 

Caracterizare hidrologică a anului 2021 

Caracterizarea hidrologică s-a realizat tot pe baza datelor de la cele 52 de stații 

hidrometrice.  Valorile debitelor sunt obținute din transmisiile zilnice efectuate de personalul 

stațiilor hidrometrice și sunt orientative, având o abatere de până la 20% față de valorile 

debitelor ce vor rezulta din studiile hidrometrice anuale și care se vor arhiva în baza de date 

de gospodărire a apelor.  

La nivel anual, în bazinul hidrografic Argeș, debitele medii anuale s-au aflat în jurul 

valorilor medii multianuale. Valorile medii anuale au depășit mediile anuale multianuale în 

bazinul Râului Târgului și bazinul râului Bratia (sh Bughea- 190%, sh Voina – 138%, sh Râușor 

– 121%)  și  râul Arefu (sh Arefu – 124%). Bazinul râului Argeșel a avut valori medii de cca 

80% din valorile medii anuale multianuale. Cea mai scăzută scurgere s-a înregistrat pe Râul 

Alb, la s.h. Gura Bărbulețului, unde, în anul 2021, scurgerea a reprezentat doar 23% din 

scurgerea multianuală.  

În bazinul hidrografic Vedea, în anul 2021, scurgerea de suprafață s-a apropiat de 

valorile medii multianuale, cu depășiri pentru stațiile hidrometrice ce controlează bazinele 

superioare ale cursurilor de apă (ex: sh Buzești – 149%, sh Ciobani – 113%, sh Tătăraștii de 

Sus – 134%). În bazinul hidrografic Câinelui s-au înregistrat cele mai mici valori, cca 43% din 

valorile multianuale. 

În perioada 16 03 2021- 20 03 2021 au  fost depășite cotele de apărare la un număr 

de 5 stații hidrometrice: 4 CA si 1CI, cu debite maxime după cum urmează: 

 

Nr. 

Crt. 

Stație 

hidrometrică 
Râu Cota max Q max 

1 Buzești Vedea 
CA (350)+66cm 

16.03.2021 ora 13:00 
73.0 mc/s 

2 Vârtoapele Câinelui 
CA (200)+55cm 

17.03.2021 ora 19:00 
7.90 mc/s 

3 Vadu Lat Neajlov 
CA (150)+35cm 

19.03.2021ora 12:00 
33.0 mc/s 

4 Tătărăștii de Sus Teleorman 
CI (200)+0cm 

17.03.2021 ora 00:00 
53.0 mc/s 

5 Furculești Urlui 
CA (150)+3cm 

16.03.2021 ora 15:00 
1.22 mc/s 

 

Debitele medii zilnice pentru luna Iunie 2021 au fost peste valorile medii lunare 

multianuale la majoritatea stațiilor hidrometrice din spațiul analizat, fiind una din lunile cu cea 

mai mare valoare a scurgerii de suprafață din an. Astfel, cele mai mari procentele, ce au 

depășit valorile lunare multianuale, s-au înregistrat în bazinul râurilor Teleoman (398%), 

Glavacioc (375%), Neajlov (246%). 

În urma precipitațiilor căzute în această lună, s-au înregistrat în perioada 02.06-

10.06.2021  viituri pe râurile din zona de  sud a bazinului Argeș- Vedea cu depășiri ale cotele 

de atenție  la un număr de 5 stații hidrometrice, după cum urmează: 
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Nr.crt Stație hidrometrică Râu Cota max Q max 

1 Tătărăștii de Sus Teleorman 
CA (160)+14 cm  

02.06.2021 ora 18:00 
43.9 mc/s 

2 Vadu Lat Neajlov 
CA (150)+37 cm  

04.06.2021 ora 06:00 
33.8 mc/s 

3 Bragadiru Ciorogarla 
CA (250)+28 cm  

03.06.2021 ora 18:00 
41.3 mc/s 

4 Vidra Sabar 
CA (360)+12 cm  

04.06.2021 ora 06:00 
35.3 mc/s 

5 Crovu Glavacioc 
CA (200)+27 cm  

08.06.2021 ora 18:00 
14.8 mc/s 

 

Debitele medii zilnice pentru luna iulie 2020 nu au avut o variație foarte mare, fiind în 

general în scădere în cea mai mare parte a lunii. Debitele medii lunare s-au situat în general 

sub mediile multianuale, reprezentând circa 60% din acestea. Depășiri ale valorilor lunare 

multianuale s-au semnalat doar în zona de munte, la sh Bughea (293%), sh Voina (269%).  

Astfel, în perioada 20 - 21 iulie 2021, urmare precipitațiilor căzute, au  fost depășite 

cotele de atenție la un numar de 3 stații hidrometrice: 

Nr.

crt 
Stație hidrometrică Râu Cota max Q max 

1 Voina Târgului 
CI (150)+0 cm 

20.07.2021 ora 13:00 
68.0mc/s 

2 Bughea de Jos Bughea 
CI (200)+4 cm 

20.07.2021 ora 14:00 
30.9 mc/s 

3 Podu Dâmboviței Dâmbovița 
CA (120)+26 cm 

27.07.2021 ora 16:00 
23.2 mc/s 

 

În luna august debitele medii zilnice au avut o variație redusă, fiind în general în 

scădere în cea mai mare parte a lunii. Debitele medii lunare s-au situat sub mediile 

multianuale, la cca 60% din acestea. O creștere semnificativă a debitelor s-a înregistrat în 

data de 29.08.2021 din cauza precipitațiilor căzute în zona de munte a bazinului hidrografic 

Argeș- Vedea, fapt ce a dus și la depășiri de cote. 

Nr.

crt 

Stație 

hidrometrică 
Râu Cota max Q max 

1 Bughea de Jos Bughea 
CP (250)+10 cm  

29.08.2021 ora 01:00 
68.7mc/s 

2 Berevoiesti Bratia 
CA (250)+0cm  

29.08.2021 ora 02:00 
45.0 mc/s 

3 Voina Targului 
CA (120)+2 cm  

29.08.2021 ora 03:00 
32.8 mc/s 

4 Malu cu Flori Dambovita 
CA (200)+0 cm  

29.08.2021 ora 03:00 
122.0 mc/s 

 

Începutul iernii, luna decembrie 2021, a adus o creștere a debitelor medii lunare că 

urmare a precipitațiilor înregistrate. La stațiile hidrometrice din jumătatea de nord a spațiului 

hidrografic, debitele medii lunare au depășit pe cele medii lunare multianuale (ex: s.h. Bădeni 

357%, s.h. Râușor 251%, s.h. Bughea 349%). La nivel bazinal, debitele medii lunare au 

reprezentat cca 95% din mediile lunare multianuale. Valorile zilnice ale nivelurilor râurilor din 
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zona de munte, în perioada 21-30.12.2021 au fost  influențate și de prezența  formațiunilor de 

gheață existente, aplicându-se  corecții de iarnă pentru debite, acestea fiind cuprinse între 

0.25%-0.95% 

În perioada 12- 14.12.2022 din cauza precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în 

zona de munte și centrală a bazinului Argeș- Vedea s-au înregistrat depășiri ale cotelor de 

atenție după cum urmează: 

Nr.

crt 

Stație 

hidrometrică 
Râu Cota max Q max 

1 Bahna Rusului Doamnei 
CA (170)+1cm 12.12.2021 ora 

09:00 
43.0 mc/s 

2 Bughea de Jos Bughea 
CA (150)+22cm 12.12.2021 ora 

09:10 
16.0 mc/s 

3 Berevoiesti Bratia 
CA (250)+0 cm 12.12.2021ora 

11:00 
45.0mc/s 

4 Ciumesti Doamnei 
CA (200)+1cm 12.12.2021 ora 

15:00 
255.0 mc/s 

5 Lunguletu Dambovita 
CA (190)+12cm 13.12.2021 ora 

15:00 
81.8 mc/s 

6 Bragadiru Ciorogarla 
CA (250)+84cm 14.12.2021ora 

09:00 
57.0 mc/s 

7 Vidra Sabar 
CA (360)+0cm 14.12.2021ora 

12:00 
32.3 mc/s 

 

Pe parcursul anului 2021, toate Atenţionările/Avertizările Meteorologice și 

Hidrologice emise de către Administraţia Naţională de Meteorologice şi respectiv Institutul 

Naţional de Hidrologie şi Gospodărire, au fost transmise conform fluxului informațional 

operativ – decizional către factorii direct interesați. La nivel național, pentru bazinul hidrografic 

Argeș-Vedea au fost emise un număr de 515 atenționări/avertizări meteorologice/ hidrologice: 

- Meteorologice - 430 
▪ 44 Informări meteorologice 
▪ 126 Atenționări/ Avertizări meteorologice 

▪ 88 COD GALBEN 
▪ 38 COD PORTOCALIU 

▪ 260 Atenționări/ avertizări meteorologice - NOWCASTING 
▪ 198 COD GALBEN 
▪ 49 COD PORTOCALIU 
▪ 13 COD ROȘU 

- Hidrologice - 85 
▪ 59 Atenționări/ Avertizări hidrologice 

▪ 34 COD GALBEN 
▪ 25 COD PORTOCALIU 

▪ 26 Atenționări / avertizări hidrologice - NOWCASTING 
▪ 19 COD GALBEN 
▪ 6 COD PORTOCALIU 
▪ 1 COD ROȘU 

  

Proiecte cu finanțare europeană derulate la nivelul Serviciului Situații de 

Urgență, Administrația Bazinală de Apă Argeș- Vedea. 

Sub coordonarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și Administrației Naționale 

Apele Române se implementează la ora actuală proiectul „Întărirea capacității autorității 
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publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului 

II al Directivei Inundații - ROFLOODS”. 

Principalele rezultate ale acestui proiect vor fi: 

• Reactualizarea Hărților de Hazard la Inundații 

- Reactualizarea Hărților de Risc la Inundații 

- Reactualizarea Planului de Management al Riscului la Inundații în BH Argeș 

Vedea 2022 - 2027 

Versiunea a doua a Hărților de Hazard și de Risc la Inundații (ce va fi disponibilă 

publicului larg începând cu a doua jumătate a anului 2022) se va realiza în cadrul 

proiectului menționat mai sus, cu sprijinul experților internaționali ai Băncii Mondiale, 

urmărindu-se aplicarea celor mai bune metodologii calitative și cantitative, conform practicilor 

Uniunii Europene. 

 

CADASTRU ȘI PATRIMONIU 

    
  Principalele realizări pentru anul 2021: 

 
Activitatea de Cadastru    
 

Denumire activitate Nr. acțiuni 

Măsurători topo și întocmire documentație pentru reactualizări cărți funciare 

sau pentru înscriere în Cartea funciară 
15 

Verificări documentații topocadastrale pentru transfer drept administrare 

albii minore pentru execuția podurilor județene, comunale și traversări 

transmitere acte doveditoare drept de administrare, împuterniciri și anexe . 

cca. 50 poduri și 

traversări 

Verificare documentații topocadastrale privind acordarea de bună vecinătate 

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

hidraulice împreună cu serviciul H.H.P.B 

10 

DISPOZIȚIA nr. 13/ 2017: Măsurători topografice și întocmire documentație 

pentru urmărirea exploatărilor de aggregate minerale 
5 

Transmitere informatii cadastrale pentru acțiunea de înscriere sistematică a 

imobilelor în cartea funciară, Cadastru GENERAL 

25 (UAT –uri in 

jud. Teleorman, 

Argeș, 

Dâmbovița, 

Giurgiu, Ilfov, 

Călărași) 

 

Activitatarea de Cadastrul Apelor 

Denumire activitate Nr. acțiuni 
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Actualizare evidența obiectivelor cadastrale 9369 obiective) – aplicația 

HYDROMAP; 
Lunar 

Încărcarea în aplicația HYDROMAP a datelor privind starea obiectivelor 

controlate de SHI Olt și SHI Văcărești 
2268 obiective 

Realizare sinteză cadastrală anuală - 

Analiza și preavizare la nivelul fiecărui SGA/SHI 
6 preavizari 

Evidența realizării controalelor lunare efectuate la obiectivele 

neconsumatoare de apă și centralizarea la nivelul A.B.A. Argeș Vedea 

62 (12 x 5 

SGA/SHI 

+2x1 SHI 

VACARESTI), 

Controlul activității de cadastru la SGA/SHI-uri 
27verificari la 

SGA/SHI-uri 

Instruiri personal cu activitate de cadastru 2 x 2 = 4 

 

Activitatea de Patrimoniu 

Denumire activitate Nr. acțiuni 

Actualizarea patrimoniului public; 

Verificarea cantitativa si valorica precum si a caracteristicilor tehnice si  

centralizarea a 448 bunuri imobile (NR.MF) si 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 in administrarea  

A.N. “Apele Romane”; 

1 

Actualizarea patrimoniului privat al A.B. A. Arges-Vedea; 

Verificarea cantitativa si valorica precum si a caracteristicilor tehnice si  

centralizarea a 151 bunuri imobile si transmiterea la A.N. “Apele Romane”; 

1 

Intocmirea Formularului P 4000 – inventarul patrimoniului privat  la 

31.12.2021 
1 

Puncte de vedere solicitate de A.N. “Apele Romane” la initierea unui proiect 

de H.G.ptr. modificarea HG.1705/2006,  HG 1358/2001(TR) , HG 

1350/2001(DB),  HG 447/2002(AG), HG 930/2002 (IF), HG 406, sau pentru 

parteneriate si acorduri de colaborare 

25 

 

Activitatea de închiriere a bunurilor din domenniul public al statului 

Denumire activitate Nr. acțiuni 

Referate de oportunitate privind închirierea bunurilor imobile 14 

Încheiere acte adiționale 40 

Raportare lunară a situației contractelor de închiriere 12 

Raportare trimestrială a chiriilor în colaborare cu MESE și Contabilitate 4 

Raportare trimestrială a Garanțiilor de bună execuție – în colaborare cu  

MESE și Contabilitate 
4 
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Urmărire derulare contracte de închiriere în limita sarcinilor Serviciului 

Cadastru și Patrimoniu 
176 

 

MECANIZARE 
 

      Activitatea de mecanizare în anul 2021 a constat în coordonarea, organizarea și urmărirea 

desfășurării 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, pe parcursul anului 2020 au fost efectuate revizii tehnice și reparații la urmatoarele 

mijloace de transport și utilaje: 

     1.SGA ARGES: autovehicule 24; utilaje: 4 buldozere, 3 exavatoare, 2 buldoexcavatoare. 

     2. SGA ILFOV-BUCURESTI: autovehicule 13, utilaje: 3 buldoexcavatoare 

     3. SGA GIURGIU: autovehicule 14, utilaje:  buldoexcavator 1, excavator 1. 

     4. SGA TELEORMAN: autovehicule 9, utilaje: buldoexcavator 2, excavator 1. 

     5. SHI OLT: autovehicule 5, utilaje: 1 buldoexcavator, 2 excavatoare. 

     6. SHI VACARESTI: autovehicule 7, utilaje: 2 buldoexcavatoare, 1 excavator. 

     7. SEDIU ABA: autovehicule 13.  

      Au fost obtinute copii conforme aferente certificatului de transport in cont propriu pentru 

urmatoarele autovehicule cu masa > de 3,5 tone: 12. 

     Am incheiat contracte de revizii tehnice pentru autovehicule si utilaje ,ITP, RCA si am 

reinnoit contractele de furnizare energie electrica si gaze naturale. 

     Lunar transmitem catre ANAR consumurile de carburanti si lubrifianti pentru autovehicule 

si utilaje comparativ cu cotele de carburanti aprobate, precum si cheltuielile inregistrate cu 

parcul auto si de utilaje. 

     Am verificat in teren starea tehnica a parcului de autovehicule si de utilaje cat si modul de 

desfasurare a activitatii de mecanizare la toate SGA-urile si SHI-urile din cadrul ABA A-V. 

     Au fost intocmite Programul si Evidenta EMM-urilor din cadrul SGA/SHI-ilor.                             

 

 

FUNDAMENTARE, SUPORT TEHNIC ȘI URMĂRIRE INTERVENȚII 

CU CARACTER INVESTIȚIONAL 

 
În anul 2021, personalul din cadrul  SERVICIULUI  F.S.T.U.I.C.I. a promovat și derulat 

lucrări de investiții astfel: 

- Regularizare râu Glavacioc și Sericu și baraj Furculești în zona orașului Videle, jud. 

Teleorman. S-au efectuat lucrări:  Baraj Furculești - lucrări pregătitoare - 35.68  SMP - corp 
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baraj - 116.32 m - descărcător de ape mari- 0.88 buc - golire de fund- 0.64 buc – 2 

subtraversări  dig aval de DJ 503  în suma totală de  1.888.315,42 lei cu tva (Lucrarea continuă 

în anul 2022). 

- Regularizare pârâu Bascov amonte confluența cu râul Argeș, jud. Argeș– Apărare de 

mal 200 ml și recalibrare 2 km - în suma de 511.102,79 lei cu tva. 

- Punere în siguranță Baraj Golești, Jud. Argeș. S-au efectuat- montări echipamente 

hidromecanice noi– în sumă de 153.347,03 lei cu tva. 

- Amanajări  pe  Valea  Sticlăriei/Barajul Scroviștea – digul de contur în lungime de 240 

m și fundație protecție beton parament amonte lungime 240 de ml și pereu beton 80 ml în 

suma de  2.206.958,07 lei cu tva (lucrarea continuă în anul 2022). 

- Regularizare pârâu Budeasa, comuna Budeasa, zona de debușare în rigola de dig, 

mal drept acumulare Mărăcineni, județul Argeș. S-au executat lucrări de apărare de mal 

lungime 400 ml pe malul stâng și malul drept  în suma de 800.000 lei cu tva ( lucrarea continuă 

în anul 2022). 

- Regularizare râu Vedea în zona localității Bragadiru, Jud. Teleorman-PEREU 

BETONAT DIG, PARAMENT AMONTE 500 ML  în suma de  800.000 lei  cu tva. 

A fost promovat obiectivul de investiții Regularizare Râu Câlniștea comuna Drăgănești 

Vlașca județul Teleorman. Este realizat studiul de fezabilitate - urmează a se realiza Proiectul 

tehnic și demararea lucrărilor de execuție.  

  

 

  

 

  

 

 

 

 


