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Administrația Bazinală de Apă Argeș- Vedea 

 

RAPORT ACTIVITATE 

2018 
 

 
 

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 2018 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 2018, au fost programate:  

 404 acțiuni de inspecție,   

din care : 

-  349 controale planificate                                                                                                             

-  55 controale neplanificate. 

și au fost realizate: 

 414 acțiuni de inspecție, 

 din care :  

-  327 controale planificate   

-  87 controale neplanificate.    

 PROCENT DE REALIZARE  al Planului de inspecție 2018 : 102 %  

Controale planificate  

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

2018 și defalcate pentru  fiecare inspector din cadrul Inspecției Bazinale de Apă Argeș- Vedea. 

Registrul controalelor planificate prezintă situația PV de constatare  încheiate la cele 349 folosințe de 

apă în anul 2018.     

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

care la nivelul anului 2018 s-au desfățurat pe următoarele tipuri de folosințe :  

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

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  137 de controale tematice pana la 31 decembrie 2018. 

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 gospodaririi apelor; 

-  controale în comun cu alte autorități. 

Registrul controalelor neplanificate prezintă situația  PV de constatare  încheiate la cele 87 de 

controale, în anul 2018. 

Sesizări  

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

la un numar de 28 sesizări. 

 Intervenții în cazul poluărilor accidentale  

 În 2018 s-au produs 7 poluări accidentale.  

 Principalul poluator a fost OMV PETROM SA cu 3 astfel de incidente, principalul motiv fiind   

spargerea conductelor de transport a produsului petrolier datorită corodării. Intervențiile au fost 

operative, finalizate  cu ecologizarea zonei afectate. 

Sancțiunile aplicate în urma efectuării controalelor au fost următoarele: 

 - 21 avertismente 

 - 16 amenzi, în valoare totală de  475.000 lei 
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SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ 
 

 

Activitatea de securitate si sanatate in munca la nivelul sediului ABA Arges Vedea pe anul 2018 

a fost organizata si s-a desfasurat in baza legislatiei in domeniu: Legea 319/2006 – Legea securitatii si 

sanatatii in munca, HG 1425/2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, HG 955/2010 – 

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006, 

HG 355/2007 – privind supravegherea sanatatii lucratorilor, HG 1169/2011 pentru modificarea si 

completarea HG 355/2007. 

Pe linie de securitate si sanatate in munca s-a urmarit permanent realizarea masurilor stabilite pe 

cele trei capitole: tehnice, organizatorice si materiale igienico-sanitare. 

Masuri tehnice de securitate si sanatate in munca 

Masurile tehnice constand din lucrarile de reparatii si intretinere au fost incluse in planul PGA pe 

anul 2018 si au fost stabilite in urma verificarilor in teren de catre comisia de cercetare a comportarii 

constructiilor, dupa cum urmeaza: 

 

• Lucrari de intretinere specifice: 

Intretinere cai acces si spatii tehnologice baraj Bascov 

Intretinere AMC-uri baraj Bascov 

Intretinere instalatii electrice baraj Bascov 

Intretinere echipamente hidromecanice si utilaj-dotare baraj Bascov 

Intretinere cai acces si spatii tehnologice baraj Budeasa 

Intretinere AMC-uri baraj Budeasa 

Intretinere instalatii electrice baraj Budeasa 

Intretinere echipamente hidromecanice si utilaj-dotare baraj Budeasa 

Intretinere instalatie hidraulica baraj Budeasa 

Intretinere cai acces si spatii tehnologice baraj Valcele 

Intretinere AMC-uri baraj Valcele 

Intretinere instalatii electrice baraj Valcele 

Intretinere sediu district FICA Domnesti 

Intretinere masini si utilaje FICA Domnesti 

Intretinere motounelte FICA Domnesti 

Intretinere sediu district FICA C.de Arges 

Intretinere masini si utilaje FICA C.de Arges 
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Intretinere motounelte FICA C.de Arges 

Intretinere instalatii electrice baraj Prundu 

Intretinere AMC baraj  Prundu 

Intretinere utilaj dotare baraj Prundu 

Intretinere Macara Capra 1x 3,2 tf baraj Prundu 

Intretinere  Macara Capra 2x 8 tf baraj Prundu 

Intretinere  mijloace de transport baraj Prundu 

Intretinere  cladiri administrative baraj Prundu 

Intretinere  cai acces baraj Prundu 

Intretinere  Instalatie electrica SP Clucereasa 

Intretinere  utilaj dotare SP Clucereasa 

Intretinere  cladiri administrative SP Clucereasa 

Intretinere  instalatii  electrice baraj Maracineni 

Intretinere  utilaj dotare baraj Maracineni 

Intretinere  AMC baraj Maracineni 

Intretinere  Macara 1 x 3,2 tf baraj Maracineni 

Intretinere  cladiri administrative baraj Maracineni 

Intretinere  cai acces baraj Maracineni 

Intretinere instalatii electrice baraj Rausor 

Intretinere cladiri baraj Rausor 

Intretinere grupuri elecrogene baraj Rausor 

Intretinere A.M.C.-uri baraj Rausor 

Intretinere instalatii telefonice baraj Rausor 

Intrtinere troliu electric 3,2 tof.golire de fund baraj Rausor 

Intretinere instalatie incalzire centrala baraj Rausor 

Intretinere A.M.C.-uri baraj Pecineagu 

Intretinere instalatii electrice baraj Pecineagu 

Intretinere instalatii telefonice baraj Pecineagu 

Intretinere grupuri electrogene baraj Pecineagu 

Intretinere cladiri baraj Pecineagu 

Intretinere drum acces baraj Pecineagu 

Intretinere LEA 20KV baraj Pecineagu 

Intretinere mecanisme de ridicat si utilaj dotare baraj Pecineagu 

Intretinere instalatie incalzire centrala baraj Pecineagu 
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Intretinere instalatii electrice  formatia cursuri apa 

Intretinere cladiri formatia IRICH 

Intretinere instalatii electrice  formatia IRICH Campulung 

Intretinere autoutilitara Mitsubishi AG 75 WDP  formatia IRICH 

Intretinere autoutilitara FIAT AG 66-APE formatia IRICH             

Intretinere autoturism Nissan AG 77 WDP  formatia IRICH                               

Intretinere  autoturism Logan MCV AG 45 ABA  formatia IRICH 

Intretinere tractor AG 11 SGA  formatia IRICH 

Intretinere utilaje : buldozer S1501 si buldoexcavator  JCB formatia IRICH 

Intretinere utilaj-dotare  atelier mecanic formatia IRICH 

Intretinere spatii administrative  baraj  Golesti 

Intretinere spatii  tehnologice baraj Golesti 

Intretinere grup electrogen  baraj  Golesti 

Intretinere  macara portal 2 x 3,2tf+2tf  baraj  Golesti 

Intretinere instalaţii electrice si de iluminat baraj si  SP  Golesti 

Intretinere  AMC-uri  baraj  Golesti 

Intretinere  statie 0.4 kV si post trafo baraj si SP  Golesti 

Intretine utilaj dotare-Baraj/ SP  Golesti 

Intretine autoturism Logan MCV  AG 40 ABA baraj Golesti 

Intretine tractor U650 - AG 79 APE si remorca RM2 AG 89 SGA baraj  Golesti 

Intretinere statie 6 KV baraj si SP  Golesti 

Intretinere instalatie curent continuu baraj si SP  Golesti 

Intretinere camine si conducte ARPECHIM SP  Golesti 

Intretinere cladiri formatia cursuri apa Campulung 

Întreținere diguri baraj Zăvoiu Orbului 

Întreținere grup electrogen  GTE 150KVA  baraj Zăvoiu Orbului 

Întreținere instalatie comandă., semnalizare si forta  stavile segment baraj Zăvoiu Orbului 

Întreținere AMC-uri baraj Zăvoiu Orbului 

Întreținere spaţii tehnologice si administrative baraj Zăvoiu Orbului 

Întrținere instalatii electrice şi de iluminat baraj Zavoiu Orbului 

Întrținere staţii 20/0,4kv şi 0,4kv baraj Zavoiu Orbului 

Întreținere macara PORTAL(capră) baraj Zavoiu Orbului 

Întreținere motounelte baraj Zavoiu Orbului 

Întreținere autoutilitara FIAT FCA Topoloveni 
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Întreținere motounelte FCA Topoloveni 

Întreținere spatii tehnologice FCA Topoloveni 

Întreținere  autoutilitara FIAT  FCA Găești 

Întreținere motounelte FCA Găești 

Înterținere canton şi anexe FCA Găești 

Sistem Centralizat de Încălzire  cu Centrală termică pe gaze și prepararea apei calde, la sediul de     

formație –Găeşti, judeţul DB. 

• Lucrari de reparatii specifice: 

 

Reparatie platforma acces cabina baraj Vilcele 

Reparatie instalatie electrica si de  iluminat Bloc Interventii baraj Prundu 

Reparatie pod baraj Prundu 

Reparatie cladire statie nr.1 SP Clucereasa 

Reparatie balustrazi baraj Maracineni 

Reparatie instalatie electrica iluminat exterior pod baraj Maracineni 

Reparaţie acoperiș depozit baraj Rausor 

Reparație tâmplărie construcții anexe  baraj Rausor 

Reparatie accidentala LEA 20 KV baraj Pecineagu 

Reparatii scari de acces la golirea de fund, conducta TLN si conducte de aerare casa vanelor 

golire fund baraj Pecineagu 

Reparatie imprejmuire sediu formatie  ICA Campulung 

Reparatii împrejmuiri (parapete  metalic cu lisa baraj frontal, amonte si aval DJ 703 B baraj si SP 

Golești 

Reparatii spatii administrative baraj Golești 

Sistem Centralizat de Încălzire cu Centrala Electrică și prepararea apei calde la sediul SH Goleşti 

, judeţul Ag. 

Reparații spatii tehnologice si administrative baraj Zăvoiu Orbului 

Reparații împrejmuire (balustrade protectie  pod baraj)-baraj Zăvoiu Orbului 

Reparații spații  tehnologice FCA Topoloveni 

Reparații canton  FCA Găești 

• Masuri organizatorice 

Pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de securitate si sanatate in munca, in anul 2018 

au fost intreprinse o serie de actiuni organizatorice: 
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S-au elaborat si aprobat de catre conducere tematicile de instruire generala, la locul de munca si 

periodica pentru toate categoriile de salariati; 

S-a efectuat efectiv instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca de catre persoanele 

responsabile pentru aceasta activitate; 

S-a efectuat verificarea modului de efectuare a instruirilor periodice de catre sefii locurilor de 

munca, modul de consemnare in fisele individuale de instruire a instruirii; 

S-a efectuat testarea anuala privind acumularea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii 

in munca de catre salariati; 

S-au elaborat si completat instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pe meserii si 

locuri de munca, tinandu-se seama de particularitatile activitatilor, meseriilor si locurilor de munca; 

aceste instructiuni proprii constituie o parte semnificativa din tematica de instruire periodica pe linia 

securitatii si sanatatii in munca; 

Au fost autorizate meseriile de sudor, legator de sarcina, macaragiu, fochist, motostivuitorist, 

electrician; 

A fost incheiat si s-a derulat un contract de prestari servicii pentru verificarea mijloacelor de 

protectie electroizolante din dotarea locurilor de munca, pentru: manusi electroizolante, cizme 

electroizolante, galosi electroizolanti, platforme electroizolante, indicatoare de tensiune pana in 35 kv, 

manere de extractie. 

S-a efectuat programul anual de verificare a prizelor de impamantare si a circuitelor electrice de 

catre formatia service PRAM a SGA Arges la toate obiectivele ABA Arges Vedea; 

A fost autorizat ISCIR personalul deservent al instalatiilor de ridicat; 

Au fost autorizate ISCIR instalatiile de ridicat – macarale, dupa cum urmeaza: 

Situatia autorizarii Macaralelor din cadrul ABA Arges Vedea 31.12.2018 

 - Baraj Valcele - Macara capra ptr. Manevrare elemente de batardou 2x2.5t , 1x2,t D=2m  

 - Baraj Bascov - Macara capra cu actionare de la sol  Q=12.5tf,  D=2.2 m  

 - Baraj Maracineni- Macara portal 2x3.2tf +2tf,  D=2m cu brat rotitor  

 -  Baraj Prundu- Macara capra cu dispozitiv ptr. manevrare element de batardou 2x8tf, D=2.5m   

 - Baraj Golesti- Macara portal cu brat rotativ  Q=2x3.2tf+2tf, D=2m   

 - Baraj Zv. Orbului- Macara portal 2x6.3/2tf+3.2/3.2tf   (3.7 +2.7  )  

 - Baraj Vacaresti- Macara portal 2x4,5tf,  D=2,6 m   

 - N.H. Brezoaiele- Macara portal 2x12,5tf , D=13,2 m   

 - ABA Arges Vedea - Automacara GROVE TMC 540  

 - Baraj Pecineagu - Sistem de transport in put7992-0-CT.S-a efectuat RK in 2015. 
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Au fost autorizate ISCIR mecanismele de ridicat, dupa cum urmeaza: 

- Baraj Pecineagu- Palan manual cu planetar 10tf, Pod rulant cu actionare manuala5tf, 

Palan manual cu planetar 5tf 

- S.P. Clucereasa- Grinda rulanta cu palan manual 

- SP Golesti- Pod rulant cu palan manual. 

S-a efectuat reevaluarea riscurilor pentru activitatile cuprinse cadrul subunitatilor. 

S-a aprovizionat echipament individual de protectie pentru personalul ABA Arges Vedea, 

conform normativului cuprins in Contractul Colectiv de Munca 2016-2018, Anexa 4: manusi de 

protectie Lacatus, manusi chirurgicale unica folosinta,  manusi bumbac cauciucate, manusi atermice, 

manusi termoizolante, salopete doc, bocanci piele cu bombeu metallic,  cizme sold cu ciorap, cizme 

cauciuc apa-noroi. 

S-au intocmit si aprobat in bugetul anului 2019 necesarele de echipamente de protectie, 

alimentatie de protectie, materiale igienico-sanitare, medicamente, dezinfectanti, serviciul de verificare 

al echipamentelor electroizolante, serviciul de medicina muncii, pentru personalul ABA Arges Vedea, in 

baza normativului cuprins in Contractul Colectiv de Munca 2016-2018, Anexele 4 si 5. 

S-a efectuat instruirea periodica si s-a efectuat testarea anuala pentru sefii locurilor de munca si 

conducerea ABA Arges Vedea si s-a acordat consultanta pentru efectuarea testarii cat mai completa a 

salariatilor din subordine; s-au verificat fisele de instruire periodica ale intregului personal ABA Arges 

Vedea, modul de completare si modul de pastrare a acestora si a testarilor anuale. 

S-au asigurat materialele necesare in procesul de instruire: legi, norme specifice, instructiuni 

proprii, teste de verificare. 

Conform regulamentului de functionare, Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca s-a 

intrunit trimestrial si s-au analizat: 

- Modul de achizitionare, acordare, utilizare a echipamentului individual de protectie; 

- Factorii de risc de accidente si imbolnavire profesionala existenti la locurile de munca; 

- Planul de prevenire si protectie 2018; 

- Concluzii in urma controalelor la locurile de munca; 

- Modul in care au fost solutionate diverse evenimente care au avut loc pe linie de securitate sau sanatate 

in munca; 

- Activitatea SSM pe fiecare trimestru; 

- Modul de desfasurate al serviciului de medicina muncii. 

• Masuri igienico – sanitare 
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In conformitate cu normativul cuprins in Contractul Colectiv de Munca 2016-2018, anexa 5, au 

fost asigurate: alimentatia speciala pentru cresterea rezistentei organismului, constand din lapte antidot, 

apa minerala, alocatie de hrana, pentru categoriile de salariati care intrunesc conditiile de acordare. 

S-au asigurat materiale igienico – sanitare, constand din sapun, lavete bumbac, spirt medicinal. 

S-a intocmit si aprobat necesarul de materiale igienico – sanitare, necesarul de alimentatie de 

protectie, medicamente, apa carbogazoasa pentru anul 2019. 

Pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor 

de munca si a aparitiei bolilor profesionale se vor avea in vedere: 

- reevaluarea riscurilor si intocmirea planurilor de prevenire si protectie pentru activitatile nou 

aparute sau cand apar modificari tehnologice; 

- controlul permanent la toate nivelurile in ceea ce priveste cunoasterea si aplicarea de catre tot 

personalul a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie; 

- asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii personalului pe linie SSM; 

- informarea fiecarei persoane, anterior angajarii, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la 

locul de munca, precum si a masurilor de prevenire si protectie; 

-asigurarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de 

masura si control; 

-asigurarea de echipamente de munca fara pericol, sau cu pericol cat mai mic pentru personal; 

-asigurarea echipamentelor individuale de protectie, a alimentatiei de protectie si a masurilor 

igienico – sanitare. 

 

 

RELAȚII CU PRESA 
 

Compartimentul Relații cu Presa, realizează legatura dintre compartimentele și structurile 

organizatorice ale ABAAV cu opinia publică, printr-o informare continuă referitoare la întreaga 

activitate. 

Misiunile încredinţate serviciului 

• Informarea opiniei publice asupra activității de gospodărire a apelor, prin  intermediul mass-

media locale și centrale. 

• Asigurarea transparenței privind activitatea Administraţiei Bazinale de Apă Argeş- Vedea,  prin 

intermediul mass-media locale și centrale 

• Promovarea unei imagini pozitive a Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea. 

• Susținerea proiectelor de comunicare ale Administrației Naționale Apele Române. 
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• Menținerea interesului publicului față de activitatea instituției. 

Obiectivele stabilite serviciului 

• Monitorizarea zilnică a presei locale și centrale. 

• Întocmirea și transmiterea de comunicate/informări de presă. 

• Organizarea conferințelor de presă. 

• Întocmirea de materiale cu caracter publicitar: articole, pliante de prezentare. 

• Verificarea și actualizarea informațiilor pentru publicarea pe pagina web a instituției. 

• Participarea la organizarea şi desfășurarea activităţii de informare din oficiu a cetăţenilor pe 

probleme de interes public de la nivelul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea. 

• Comunicarea în termenele legale, a răspunsurilor la solicitările privind informaţiile de interes 

public, conform reglementărilor din Legea nr. 544/2001, privind accesul liber la informaţiile de 

interes public. 

• Implicare în organizarea evenimentelor de mediu și de promovare a imaginii instituției. 

• Respectarea protocoalelor de colaborare cu instituții de învățământ. 

• Întocmirea/îndeplinirea planului anual privind măsurile de informare și publicitate pentru 

proiecte cu finanțare POS Mediu, conform dispozițiilor. 

Realizarea obiectivelor 

Informare publică a fost realizată prin:  

- 30 de informări și comunicate de presă, privind activitatea ABAAV, puncte de vedere referitor la 

articole publicate in 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, etc; 

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

public; 

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

Antena 1, Arges Tv) și radio (Radio Romania Actualitati, Radio Antena Satelor,  Arges Expres); 

- publicarea pe pagina web (www.rowater.ro/daav) si rețelele de socializare, a informațiilor 

publice din activitatea organizației (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 Arges – Vedea cu informații, conform 

Memorandumului pentru Cresterea Transparentei si Standardizarea Afisarii Informatiilor de Interes 

Public: buget pe surse financiare;  situatia platilor (executia bugetara); situația drepturilor salariale 

http://www.rowater.ro/daav
http://www.rowater.ro/Buget%20din%20toate%20sursele%20de%20venituri/Confidential.aspx
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stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative; bugetul de venituri și 

cheltuieli; bilanturi trimestriale; programul anual al achizițiilor publice; centralizatorul achizițiilor 

publice și contractele cu valoare peste 5000 de euro; contractele începând cu data aplicării 

memorandumului; declaratii de avere și declarații de interese;  

 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 si transmisa Biroului de Presa al ANAR. 

A fost realizat un pliant de prezentare al serviciului Prognoze Bazinale, Hidrologie și 

Hidrogeologie.                                                                                                                                                                                                 

Organizarea evenimentelor de mediu și educaționale 

Evenimente de mediu și educaționale organizate: 

Ziua Mondiala a Zonelor Umede 

Acțiunile s- au desfășurat în mijlocul elevilor Colegiului Național “Zinca Golescu” și al elevilor 

Cercului de Ecologie și Silvicultură din cadrul Palatului Copiilor Pitești. Reprezentanții “Apelor 

Române” și ai Agenției pentru Protecția Mediului le-au explicat copiilor ce sunt zonele umede, 

imporanța și rolul acestora. Elevii prezenți au aflat că zonele umede găzduiesc o mare varietate de forme 

de viaţă, protejează zonele costiere, ajută la ameliorarea schimbărilor climatice, refac rezervele de apă 

potabilă, filtrează deșeurile, furnizează spații verzi urbane și sunt o sursă de mijloace de existență. 

Aceste beneficii ale zonelor umede devin din ce în ce mai importante, pe măsură ce numărul locuitorilor 

orașelor la nivel mondial a depășit pragul de 4 miliarde și continuă să crească. În oraşele aflate în 

creştere rapidă, zonele umede sunt adesea percepute ca terenuri lipsite de importanță, locuri pentru 

depozitarea necontrolată a deșeurilor, drenate și umplute cu pământ fertil sau transformate pentru a fi 

utilizate în alte scopuri. Conform specialiștilor, orașele ar trebui să adopte politici și acțiuni care să 

contribuie la conservarea și promovarea zonelor umede urbane. 

Ziua Mondială a Apei 2018 - "Natura pentru apă" 

În județul Argeș, acțiunile au constat în proiectarea de filme educative, consursuri, expoziții de 

desene, paradă a costumelor eco, discuții pe tema apei și vizite la obiectivele ABA (stația hidrometrică 

Vulturești), iar participanții au fost elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială “Carol I” și 

Colegiul Național „Vlaicu Vodă” din Curtea de Argeș, Școala Gimnazială nr. 1 Ciofrîngeni, GPP „Aripi 

Deschise” Pitești, Colegiul Național “Zinca Golescu”, studenții Facultății de Științe, Educație Fizică și 

Informatică din cadrul Universității din Pitești și Școala Gimnazială Vulturesti. Alături de reprezentanții 

Administrației Bazinale de Apă Argeș– Vedea la activități au fost prezenți și reprezentanți ai 

Inspectoratului Școlar Argeș.    

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/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
http://www.rowater.ro/Contracte%20achizitii%20incepand%20cu%20data%20aplicarii%20mem/Forms/AllItems.aspx
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În data 28 martie, a avut loc în municipiul Târgoviște, în cadrul Instituției Prefectului 

Dâmbovița, ședința festivă a Comitetului de Bazin Argeș – Vedea și sesiunea de comunicări 

științifice “APĂ PENTRU VIITOR, VIITORUL PENTRU APE”, în care studenți ai Universității din 

Pitești, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, Departamentul de Ştiinţe ale Naturii, și-au 

prezentat lucrările realizate în legătură cu resursele de apă. Acestă sesiune este un mod prin care 

Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea încurajează pregătirea studenților în acest domeniu, 

oferindu-le și posibilitatea de a participa la activitatea propriu zisă de gospodărire a apelor.      

Activitatea principala organizata de SGA Ilfov- București, cu tema Natura pentru Apa, a avut 

loc la Universitatea Politehnica Bucuresti, la Grupa de Limba Romana pentru Studentii Straini. Aceasta 

a constat in prezentari realizate de reprezentantii SGA Ilfov- Bucuresti si studenta  Balcu Irina de la 

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice- Universitatea Bucuresti. Participantii, studenti din Iran, 

Albania, Irak, Filipine, Siria, impreuna cu prof. Monica Mihaela Pricopie s-au implicat cu totii, cu 

responsabilitate si interes, atat in timpul prezentarilor cat si dupa, atunci cand le-a fost solicitat 

realizarea unor materiale cu titlul  ,,Importanta apei pentru planeta si pentru oameni. Masuri luate la 

nivel de tara si individual”.  

Actiunile desfășurate de reprezentanții S.H.I. Văcărești  s-au desfășurat în perioada 12-

15.03.2018 și au constat în activități cu preșcolarii de la Grădința Văcărești din localitatea Văcărești, la 

grupa mare ,,Buburuzele vesele” și grupa mijlocie ,, Albinuțele harnice”, cărora le-au oferit materiale 

educaționale; activități la Grădinița Brăteștii de Jos din localitatea  Brăteștii de Jos, unde au oferit 

materiale educaționale copiilor prezenți; activitate la Școala Generală “Iancu Văcărescu”, din 

localitatea Văcărești, unde au prezentat un material dedicat “Zilei Mondiale a Apei” , “Natura pentru 

apă”, in fața elevilor clasei pregătitoare; activitate în localitatea Bungetu la Școala Generală Bungetu, 

unde au prezentat un  material  dedicat “Zilei Mondiale a Apei” - ,,Natura pentru apă” , elevilor clasei a 

IV-a. Materialele educaționale au constat în cutii de culori, carioca, acuarele, cărticele de povești, atlase 

geografice. La acțiuni au participat educatori, profesori, directorii școlilor implicate și un reprezentant al 

Primariei Văcărești, iar cu această ocazie s-a lansat și invitația către cadrele didactice de a vizita Barajul 

Văcărești în perioada de vară. 

SGA Giurgiu a organizat la Palatul Copiilor Giurgiu un concurs pentru copiii de la Cercul de chimie 

experimentală cu tema ,, Apa – esența vieții!”. 

S.G.A Teleorman a organizat în perioada 12- 16.03.2018 acțiuni în vederea conștientizării și 

participării populației la eforturile de conservare a apei, prin organizarea de activități și manifestări cu 

implicarea unităților de învătământ din municipiul Alexandria și Turnu Măgurele, unități cu care SGA 

Teleorman are incheiate parteneriate educaționale. Astfel, reprezentanții SGA Teleorman s-au întâlnit cu 
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elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 2 Alexandria, Școlii Gimnaziale nr. 3 Ștefan cel Mare și Școlii Gimnaziale 

nr. 4 Alexandru Colfescu, cărora le-au prezentat materiale educative despre apa și natură. 

Toate acțiunile desfășurate de reprezentanții ABAAV au fost evidențiate de mass media locale: 

Criterii.ro, http://criterii.ro/index.php/en/arges/21934-ziua-mondiala-a-apei-sarbatorita-de-administratia-

bazinala-de-apa-arges-vedea 

Institutiile statului, 

http://www.institutiilestatului.ro/shownews.cfm?id=23192&hid=98A361C41DD6204D4AC5952D215A

4157 

Bitpress.ro,  

http://www.bitpress.ro/comunicate-de-presa/ziua-mondiala-a-apei-sarbatorita-de-administratia-bazinala-

de-apa-arges-vedea-1248787 

Universul argesean, https://www.universulargesean.ro/ziua-mondiala-a-apei-sarbatorita-de-

administratia-bazinala-de-apa-arges-vedea/ 

Top,  

http://www.ziartop.ro/subiectul-zilei/100819-ziua-mondiala-a-apei-sarbatorita-la-administratia-bazinala-

de-apa-arges-vedea 

Contraatacul Argesului,  

http://contraataculargesului.ro/index.php/stiri/7248-ziua-mondiala-a-apei-sarbatorita-de-administratia-

bazinala-de-apa-arges-vedea 

Agpress,  

http://agpress.ro/index.php/actualitate/2606-ziua-mondiala-a-apei-sarbatorita-de-administratia-bazinala-

de-apa-arges-vedea 

Curierul Zilei,  

http://www.curier.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=92022&Itemid=375 

Obiectiv argesean,  

https://ziarobiectiv.ro/ziua-mondiala-a-apei-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-arges-vedea/ 

Sursa Ta, https://sursata.ro/evenimente/in-arge-aciuni-de-ziua-mondiala-a-apei 

Arges Tv, https://www.youtube.com/watch?v=IPuXhxskeYE&fs=1&hl=en_US 

Muscel Tv, https://www.youtube.com/watch?v=aDajVmjVqbQ. 

 

Forumul Regional al Apei Dunare- Europa de Est 

Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea a fost prezentă și în anul 2018 la cea mai importantă 

manifestare profesională din România dedicată acestui domeniu. În cadrul Forumului Apei au loc ediția 

a 20-a a expoziției specializate EXPO APA, Conferința Tehnico-Științifică Internațională 

http://criterii.ro/index.php/en/arges/21934-ziua-mondiala-a-apei-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-arges-vedea
http://criterii.ro/index.php/en/arges/21934-ziua-mondiala-a-apei-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-arges-vedea
http://www.institutiilestatului.ro/shownews.cfm?id=23192&hid=98A361C41DD6204D4AC5952D215A4157
http://www.institutiilestatului.ro/shownews.cfm?id=23192&hid=98A361C41DD6204D4AC5952D215A4157
https://daav-ad/owa/redir.aspx?REF=0dJT6DWCDsv9GMTSqqQufGYqyoNeCHRwgPfc2d-QEwwMb9gG65LVCAFodHRwOi8vd3d3LmJpdHByZXNzLnJvL2NvbXVuaWNhdGUtZGUtcHJlc2Eveml1YS1tb25kaWFsYS1hLWFwZWktc2FyYmF0b3JpdGEtZGUtYWRtaW5pc3RyYXRpYS1iYXppbmFsYS1kZS1hcGEtYXJnZXMtdmVkZWEtMTI0ODc4Nw..
https://daav-ad/owa/redir.aspx?REF=0dJT6DWCDsv9GMTSqqQufGYqyoNeCHRwgPfc2d-QEwwMb9gG65LVCAFodHRwOi8vd3d3LmJpdHByZXNzLnJvL2NvbXVuaWNhdGUtZGUtcHJlc2Eveml1YS1tb25kaWFsYS1hLWFwZWktc2FyYmF0b3JpdGEtZGUtYWRtaW5pc3RyYXRpYS1iYXppbmFsYS1kZS1hcGEtYXJnZXMtdmVkZWEtMTI0ODc4Nw..
https://www.universulargesean.ro/ziua-mondiala-a-apei-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-arges-vedea/
https://www.universulargesean.ro/ziua-mondiala-a-apei-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-arges-vedea/
https://daav-ad/owa/redir.aspx?REF=AXaV0cHb_wCAvpWrMFw4Y1k6Fw1Cn47gTr8-zffwCLYMb9gG65LVCAFodHRwOi8vd3d3LnppYXJ0b3Aucm8vc3ViaWVjdHVsLXppbGVpLzEwMDgxOS16aXVhLW1vbmRpYWxhLWEtYXBlaS1zYXJiYXRvcml0YS1sYS1hZG1pbmlzdHJhdGlhLWJhemluYWxhLWRlLWFwYS1hcmdlcy12ZWRlYQ..
https://daav-ad/owa/redir.aspx?REF=AXaV0cHb_wCAvpWrMFw4Y1k6Fw1Cn47gTr8-zffwCLYMb9gG65LVCAFodHRwOi8vd3d3LnppYXJ0b3Aucm8vc3ViaWVjdHVsLXppbGVpLzEwMDgxOS16aXVhLW1vbmRpYWxhLWEtYXBlaS1zYXJiYXRvcml0YS1sYS1hZG1pbmlzdHJhdGlhLWJhemluYWxhLWRlLWFwYS1hcmdlcy12ZWRlYQ..
https://daav-ad/owa/redir.aspx?REF=UqxkYFooaFcTn9_Bnm16qgil--jLR64XQ1Tob0aox2gMb9gG65LVCAFodHRwOi8vY29udHJhYXRhY3VsYXJnZXN1bHVpLnJvL2luZGV4LnBocC9zdGlyaS83MjQ4LXppdWEtbW9uZGlhbGEtYS1hcGVpLXNhcmJhdG9yaXRhLWRlLWFkbWluaXN0cmF0aWEtYmF6aW5hbGEtZGUtYXBhLWFyZ2VzLXZlZGVh
https://daav-ad/owa/redir.aspx?REF=UqxkYFooaFcTn9_Bnm16qgil--jLR64XQ1Tob0aox2gMb9gG65LVCAFodHRwOi8vY29udHJhYXRhY3VsYXJnZXN1bHVpLnJvL2luZGV4LnBocC9zdGlyaS83MjQ4LXppdWEtbW9uZGlhbGEtYS1hcGVpLXNhcmJhdG9yaXRhLWRlLWFkbWluaXN0cmF0aWEtYmF6aW5hbGEtZGUtYXBhLWFyZ2VzLXZlZGVh
https://daav-ad/owa/redir.aspx?REF=aRp-4gegTkHNO3l93eqdi3mQJAuzznZV6Gp5yh7IxowMb9gG65LVCAFodHRwOi8vYWdwcmVzcy5yby9pbmRleC5waHAvYWN0dWFsaXRhdGUvMjYwNi16aXVhLW1vbmRpYWxhLWEtYXBlaS1zYXJiYXRvcml0YS1kZS1hZG1pbmlzdHJhdGlhLWJhemluYWxhLWRlLWFwYS1hcmdlcy12ZWRlYQ..
https://daav-ad/owa/redir.aspx?REF=aRp-4gegTkHNO3l93eqdi3mQJAuzznZV6Gp5yh7IxowMb9gG65LVCAFodHRwOi8vYWdwcmVzcy5yby9pbmRleC5waHAvYWN0dWFsaXRhdGUvMjYwNi16aXVhLW1vbmRpYWxhLWEtYXBlaS1zYXJiYXRvcml0YS1kZS1hZG1pbmlzdHJhdGlhLWJhemluYWxhLWRlLWFwYS1hcmdlcy12ZWRlYQ..
http://www.curier.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=92022&Itemid=375
https://ziarobiectiv.ro/ziua-mondiala-a-apei-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-arges-vedea/
https://sursata.ro/evenimente/in-arge-aciuni-de-ziua-mondiala-a-apei
https://www.youtube.com/watch?v=IPuXhxskeYE&fs=1&hl=en_US
https://daav-ad/owa/redir.aspx?REF=byB9WR6stJDQ3ghC9b-5jEqjqPbNBaG_joZhtdlDJRgMb9gG65LVCAFodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PWFEYWpWbWpWcWJR
http://conference2018.araexpoapa.ro/
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Managementul și Utilizarea Eficientă a Apei 2018, Seminarul Finanțarea Infrastructurii de Apă prin 

Fonduri Europene în Perioada de Programare 2014-2020, Workshopul - Reglementări în domeniul apei 

la nivel internațional. La aceste evenimente reprezentanții ABA Argeș-Vedea au prezentat aspecte din 

realizarea lucrării “Decolmatare sifoane planșeu Piața Unirii București – râul Dâmbovița”. 

Reprezentanții ABA Argeș- Vedea au oferit participanților informații despre prevederile legislației în 

domeniul apei, având în vedere că Forumul Apei se adresează tuturor profesioniştilor din sectorul apei, 

autorităților publice centrale, regionale și locale, operatorilor de servicii de alimentare cu apă şi de 

canalizare, consultanţilor, reprezentanților mediului academic şi de cercetare, producătorilor şi 

distribuitori de echipamente specializate și publicului larg. 

Ziua Dunării 2018 

ABAAV – Elevii de la Colegiul tehnic Costin D. Nenițescu au fost invitați să viziteze obiective 

administrate de ABA Argeș– Vedea, având astfel ocazia să cunoască o parte din activitățile specifice 

gospodăririi apelor, precum funcționarea lucrărilor hidrotehnice, rolul lacurilor de acumulare, 

exploatarea acestora, intervenția gospodarilor de ape în situații de urgență (inundații, secetă), dar și 

efectul poluării asupra calității apei și a vieții. 

Elevii de la Școala Gimnazială Nicolae Iorga din Pitești și de la Centrul Hercules din Costești au fost 

antrenați în jocuri tematice care au avut ca scop transmiterea de informații privind fluviul Dunărea și în 

activități creative. Copii au realizat desene cu această temă pe articole vestimentare (șepci, tricouri), 

scopul fiind de a transmite un mesaj celor din jur pentru protejarea mediul înconjurător.  

- SGA Teleorman a organizat vizite ale elevilor de la Școlile Gimnaziale nr. 3 și nr. 4 din 

Alexandria, la obiectivul Prag de fund Alexandria de pe râul Vedea și expoziții tematice cu desenele 

elevilor. 

- SGA Ilfov – București a organizat  în Laboratorul de Calitatea Apei, vizita elevilor clasei a IX-a 

B a Liceului Tehnologic Constantin Brancuși.  Elevii au avut ocazia să cunoască o parte din activitățile 

specific gospodăririi apelor, și să afle despre toate evenimentele desfășurate cu ocazia sărbătoririi apei. 

Specialiștii din laborator  le-au transmis elevilor informații despre efectul poluării asupra calității apei, 

despre importanța protejării mediului și în mod special a resursei de apă. 

- SGA Giurgiu a desfasurat concursuri de desene pe asfalt cu elevi preșcolari. De asemenea 50 de 

salariați ai SGA Giurgiu au participat la o acțiune de ecologizare pe malul Dunării în cadrul proiectului 

„Prietenii Dunării”.  

Toate activitățile au fost promovate in mass media locale: 

Argesenii/ 

http://www.argesenii.ro/articol.cfm?id=15560&hid=7232A90EA7D391905F9EE07BCC7C5967&gid=6

&hida=1679091C5A880FAF6FB5E6087EB1B2DC 

http://conference2018.araexpoapa.ro/
http://poim.araexpoapa.ro/
http://poim.araexpoapa.ro/
http://financing.araexpoapa.ro/
http://financing.araexpoapa.ro/
http://www.argesenii.ro/articol.cfm?id=15560&hid=7232A90EA7D391905F9EE07BCC7C5967&gid=6&hida=1679091C5A880FAF6FB5E6087EB1B2DC
http://www.argesenii.ro/articol.cfm?id=15560&hid=7232A90EA7D391905F9EE07BCC7C5967&gid=6&hida=1679091C5A880FAF6FB5E6087EB1B2DC
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Agpress/ 

http://agpress.ro/index.php/actualitate/3584-ziua-dunarii-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-

arges-vedea 

Contraatacul Argesului/ 

http://contraataculargesului.ro/index.php/stiri/8457-ziua-dunarii-sarbatorita-de-administratia-bazinala-

de-apa-arges-vedea 

Criterii/ 

http://www.criterii.ro/index.php/en/arges/22665-ziua-dunarii-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-

apa-arges-vedea 

Informatia de Giurgiu/ 

http://informatiadegiurgiu.ro/sga-giurgiu-fii-activ-pentru-o-dunare-mai-sanatosa/ 

http://informatiadegiurgiu.ro/sute-de-voluntari-pentru-sanatatea-dunarii-pentru-sanatatea-comunitatii/ 

http://informatiadegiurgiu.ro/de-ziua-dunarii-campanii-de-educatie-ecologica-in-scoli-si-o-ampla-

actiune-de-ecologizare-a-malurilor-dunarii/ 

Obiectiv Giurgiu/ 

http://obiectivgiurgiu.ro/sute-de-voluntari-pentru-sanatatea-dunarii-pentru-sanatatea-comunitatii/ 

Curierul zilei/ 

http://www.curier.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=93683&Itemid=375 

Top/ 

http://www.ziartop.ro/subiectul-zilei/101539-ziua-dunarii-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-

arges-vedea 

Universul argesean/ 

https://www.universulargesean.ro/ziua-dunarii-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-arges-

vedea/ 

DcNews/ 

https://www.dcnews.ro/garda-de-mediu-campanie-de-ecologizare_599047.html 

ProArges/ 

http://www.proarges.ro/social/ziua-dunarii-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-arges-vedea 

Argesul/ 

https://ziarulargesul.ro/ziua-dunarii-marcata-la-pitesti/ 

Stiri Giurgiu/ 

https://www.stirigiurgiu.ro/de-sase-ani-de-ziua-dunarii-voluntarii-ecologizeaza-malurile-fluviului-

giurgiu/ 

Giurgiu Net/ 

http://agpress.ro/index.php/actualitate/3584-ziua-dunarii-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-arges-vedea
http://agpress.ro/index.php/actualitate/3584-ziua-dunarii-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-arges-vedea
http://contraataculargesului.ro/index.php/stiri/8457-ziua-dunarii-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-arges-vedea
http://contraataculargesului.ro/index.php/stiri/8457-ziua-dunarii-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-arges-vedea
http://www.criterii.ro/index.php/en/arges/22665-ziua-dunarii-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-arges-vedea
http://www.criterii.ro/index.php/en/arges/22665-ziua-dunarii-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-arges-vedea
http://informatiadegiurgiu.ro/sga-giurgiu-fii-activ-pentru-o-dunare-mai-sanatosa/
http://informatiadegiurgiu.ro/sute-de-voluntari-pentru-sanatatea-dunarii-pentru-sanatatea-comunitatii/
http://informatiadegiurgiu.ro/de-ziua-dunarii-campanii-de-educatie-ecologica-in-scoli-si-o-ampla-actiune-de-ecologizare-a-malurilor-dunarii/
http://informatiadegiurgiu.ro/de-ziua-dunarii-campanii-de-educatie-ecologica-in-scoli-si-o-ampla-actiune-de-ecologizare-a-malurilor-dunarii/
http://obiectivgiurgiu.ro/sute-de-voluntari-pentru-sanatatea-dunarii-pentru-sanatatea-comunitatii/
http://www.curier.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=93683&Itemid=375
http://www.ziartop.ro/subiectul-zilei/101539-ziua-dunarii-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-arges-vedea
http://www.ziartop.ro/subiectul-zilei/101539-ziua-dunarii-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-arges-vedea
https://www.universulargesean.ro/ziua-dunarii-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-arges-vedea/
https://www.universulargesean.ro/ziua-dunarii-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-arges-vedea/
https://www.dcnews.ro/garda-de-mediu-campanie-de-ecologizare_599047.html
http://www.proarges.ro/social/ziua-dunarii-sarbatorita-de-administratia-bazinala-de-apa-arges-vedea
https://ziarulargesul.ro/ziua-dunarii-marcata-la-pitesti/
https://www.stirigiurgiu.ro/de-sase-ani-de-ziua-dunarii-voluntarii-ecologizeaza-malurile-fluviului-giurgiu/
https://www.stirigiurgiu.ro/de-sase-ani-de-ziua-dunarii-voluntarii-ecologizeaza-malurile-fluviului-giurgiu/
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https://giurgiu-net.ro/archives/61813 

 

Let’s Do It! - “Ziua de Curățenie Globală” 

Administrația Bazinală de Apă  Argeș – Vedea s-a alăturat celei mai mari campanii de curațenie prin 

voluntariat, desfășurată sub egida Let’s Do It, World - “Ziua de Curățenie Globală”. Cu ajutorul 

salariaților din cadrul Sistemelor de Gospodărire a Apelor, au fost desfășurate acțiuni de colectare a 

gunoaielor de pe malurile cursurilor de apă sau lacuri de acumulare. Acțiunile au avut loc nu doar într-o 

singură zi ci și în perioada premergătoare acestei date. Cu acest prilej a avut loc încă o acțiune de 

ecologizare a malului stâng al râului Argeș, amonte de Podul Viilor. Alte acțiuni de ecologizare au fost 

desfășurate în județul Giurgiu, unde 43 de salariați voluntari din cadrul Sistemului de Gospodărire a 

Apelor Giurgiu au adunat deseuri din albia și de pe malurile râului Sabar- sat Crivina, oraș Bolintin Vale 

și în cateva puncte de pe malul fluviului Dunărea.  De asemnea, angajați ai Sistemului Hidrotehnic 

Colentina din cadrul S.G.A. Ilfov București au sprijinit proiectul Zilei de Curațenie Globală - World 

Cleanup Day prin organizarea unei acțiuni de igienizare a lacului de acumulare Plumbuita, în zona 

adiacentă Strazii Steaua Roșie. Angajații Sistemului Hidrotehnic Văcărești au participat și ei la proiectul 

Let’s Do It! România, prin acțiunea de ecologizare a acumulării Văcărești. 

Asigurarea comunicării si informării mass- media a exercițiilor de simulare intervenție în 

situații de urgență 

În perioada  23 – 24 mai 2018, Administrația Bazinală de Apă Argeș- Vedea a defășurat în 

județele Argeș și Giurgiu un exercițiu cu sopul de a verifica  modul de funcţionare a fluxului 

informaţional- decizional pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, modul de 

colaborare a structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, cunoașterea 

procedurilor elaborate de către Ministerul Apelor și Pădurilor pentru managementul riscurilor la 

inundaţii de către administraţiile publice locale, primirea şi transmiterea informaţiilor între structurile 

implicate în scenariul exerciţiului de simulare, cunoașterea prevederilor Planurilor Locale de Apărare 

Împotriva Inundaţiilor de către membrii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă. Compartimentul 

de Relații cu Presa a asigurat procesul de informare a publicului prin transmiterea comunicatelor de 

presă. 

 

 

SECRETARIATUL TEHNIC AL COMITETULUI DE BAZIN 

 
Principalele acțiuni desfășurate de către compartimentul- Secretariatul Tehnic al Comitetului de 

Bazin Argeș - Vedea  în anul 2018: 

https://giurgiu-net.ro/archives/61813
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- 28.03.2018 - Sedința de lucru cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Apei 2018,  cu tema  

“Natură pentru apă !” si urmatoarea ordine de zi: 

• Mesajele Ministrului Apelor și Pădurilor si al  Directorului General A.N.Apele Române 

• Sesiunea de comunicări științifice ,,Apă pentru viitor, viitorul pentru ape,,- edițía a doua. 

• Aplicarea directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane in contextul legislativ 

actual. 

- 23.11.2018 - ședința Comitetului de Bazin Argeș-Vedea cu urmatoarele puncte pe ordinea de zi: 

• avizare ,, Planul de restricții și folosire a apei în perioade deficitare în bazinul hidrografic 

Argeș”; 

•  reprezentantul ONG-ului ,,Letꞌs Do It România !” a prezentat materialul ,,Prietenii Dunarii”  

•  Asociația pentru Mediu și Educație –custode Aria Protejată Valea Ilfovului a prezentat 

materialul ,,Situl NATURA 2000 ROSPA 0124- Lacurile de pe Valea Ilfovului” 

 
 

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 2018 Compartimentul de audit public intern a desfășurat următoarele activități: 

1. Întocmirea Raportului anual de activitate privind atributiile Compartimentului de Audit Public Intern 

pentru anul 2018 cu numărul nr.13/ MM/ 14.01.2019 și transmiterea acestuia conducerii A.B.A. Argeș 

Vedea, ordonatorului principal (A.N.A.R) și Curții de Conturi a României; 

2.  Elaborarea planului anual si multianual precum si a referatelor justificative. 

3. Patru misiuni de control, din care trei dispuse de ordonatorul de credite (Administrația Națioanală 

Apele Române) finalizate prin : 

 

• Raport al misiunii de audit „ Auditarea realizării veniturilor și funcționarea mecanismului 

economic” în perioada 08.01.2018 - 16.03.2018   la Administratia Bazinală de Apă Argeș- 

Vedea. 
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• Raport al misiunii de audit dispuse de A.N.A.R „  Auditarea activităților de achiziții și investiții 

în perioada 19.03.2018 – 21.06.2018” la Administratia Bazinală de Apă Olt. 

• Raport al misiunii de audit dispuse de A.N.A.R „ Auditarea activităților de achiziții și investiții 

în perioada 02.07.2018 – 31.08.2018” la Administratia Bazinală de Apă Argeș- Vedea. 

• Misiune în derulare dispusă de A.N.A.R „ Auditarea activităților de achiziții și investiții în 

perioada 01.10.2018 – 23.01.2019” la Administratia Bazinală de Apă Jiu. 

 

4. Urmărirea recomandărilor propuse în misiunile de audit efectuate în anul 2018 la nivelul 

Administrației Bazinale de Apă Argeș- Vedea. 

 

5. Participarea la solicitarea A.N.A.R  și cu aprobarea conducerii A.B.A. Argeș- Vedea  la programul de 

instruire profesională privind cursuri precum : 

      - Analiza  asupra misiunilor  de audit derulate în anul 2018;  

      - Activitatea de achiziții în instituțiile publice în scopul perfecționării profesionale a auditorilor 

interni. 

 

 

RESURSE UMANE RELAȚII CU PUBLICUL ADMINISTRATIV  

 

 
Activitatea de personal în anul 2018 s-a concretizat în: 

- organizare concursuri pentru ocuparea unora dintre posturile vacante şi pe baza rezultatelor 

acestora s-au întocmit formele legale pentru angajarea unui număr de 44 salariaţi cu CIM pe 

durată nedeterminată;  în cursul anului 2018 a fost preluat un număr de 33 salariați prin 

detașare. Din totalul de 44 salariaţi angajaţi cu CIM au fost 4 TESA şi 40 muncitori; din 

totalul de 33 salariați detașați au fost 26 TESA şi 7 muncitori; 

-  întocmire forme legale privind încetarea raporturilor de muncă pentru un număr de 89 

salariaţi (26 TESA şi 63 muncitori); 

- actualizarea bazelor de date privind personalul aferente aplicațiilor informatice din domeniul 

personal-salarizare utilizate. 

 

Activitatea de organizare și salarizare: 

- întocmirea organigramelor, ștatelor de personal, a ștatului de funcții și listele de meserii 

pentru sediul central al A.B.A.A.V. și S.G.A./ S.H.I. din subordine; 

- întocmirea și transmiterea lunară a situațiilor statistice privind drepturile de personal; 
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- înregistrare, completare și actualizare a Registrului General de Evidență a Salariaților 

(REVISAL);  

- monitorizarea încadrării în fondul de salarizare din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli; 

- asigurarea suportului biroului Financiar la fundamentarea indicatorului cheltuială de personal 

din BVC; 

- întocmirea evidenței timpului de muncă nelucrat: concedii medicale, concedii fără plată, 

absențe nemotivate, zile libere plătite; 

- avizarea foilor colective de prezență pentru serviciile/ birourile/ compartimentele/ formațiile 

A.B.A. Argeș-Vedea; 

-  întocmirea unui număr de 700 de decizii privind încetări, suspendări ale CIM, schimbări de 

loc de muncă și funcţie, constituire comisii pentru cercetări disciplinare şi pentru examinare, 

aplicare sancţiuni disciplinare etc. precum şi 290 acte adiţionale la CIM; 

- diverse situații solicitate de către A.N.Apele Române. 

 

Activitatea de formare profesională: 

- centralizarea formularelor de formare profesională formală și nonformală (cod F-RU-2 și F-

RU-5) în vederea elaborării planului anual de formare profesională; 

- întocmirea actelor adiționale la Contractele Individuale de Muncă pentru salariații care au 

participat la cursuri de formare profesională pe parcursul anului 2018; 

- transmiterea spre aprobare a solicitărilor de formare profesională către A.N.A.R. pentru 

salariații care au parcurs un program de perfecționare sau de obținere a unor calificări 

necesare bunei funcționări a instituției; 

- în perioda 01.01- 31.12.2018 au fost înregistrate 23 acţiuni de formare profesională formală 

(cursuri/ programe de instruire/ perfecționare, conferințe, etc.) la care au participat 152 

salariaţi ai A.B.A. Argeş-Vedea.  

 

Activitatea de tratare a petițiilor:  

- primirea și înregistrarea în Registrul de Petiții a tuturor petițiilor sosite, având rezoluția 

directorului A.B.A. Argeș-Vedea; 

- urmărirea modului de soluționare precum și a respectării termenului legal de soluționare de 

30 de zile; 

- menținerea la zi a Registrului de Petiții; 

- rezolvarea sesizărilor și cererilor referitoare la activitatea de personal; 
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- întocmirea trimestrială a unui raport al activității de soluționare a petițiilor, transmis ulterior 

către comp. Sistem Integrat de Management și Audit. 

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2018 s-au înregistrat 226 petiţii, din care 3 s-au referit la 

domeniul resurselor umane, iar 223 la domeniul tehnic. 

 Din punct de vedere al structurii pe tipuri, din cele 3 petiţii referitoare la domeniul resurselor 

umane, înregistrate în anul 2018, au fost identificate 2 sesizări și 1 cerere. 

Menţionăm că, cele 3 petiţii înregistrate în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2018 au primit 

răspuns parțial sau integral favorabil. 

Din punct de vedere al structurii pe tipuri, cele 223 petiţii referitoare la domeniul tehnic 

înregistrate în anul 2018, au fost identificate 55 cereri, 165 sesizări, 3 reclamaţii. 

Menţionăm că, dintre aceste 223 petiţii, 171 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, 12 au primit răspuns nefavorabil în sensul că nu s-au 

confirmat cele sesizate de petenţi sau că solicitările nu sunt legal justificate,  iar 36 nu au putut fi 

rezolvate exclusiv la nivelul A.B.A. Argeş-Vedea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Activitatea de evidență a fișelor de post s-a concretizat în anul 2018 prin urmărirea întocmirii la 

termen a fișelor de post pentru noii angajați cât și a celor modificate. 

Activitatea de evaluare a performanțelor salariaților A.B.A. Argeș- Vedea în anul 2018 s-a 

concretizat prin solicitarea de la fiecare director/ șef serviciu/ birou a fișelor de evaluare a 

performanțelor, prin intermediul cărora fiecare salariat al A.B.A. Argeș- Vedea urmează a fi evaluat de 

șeful direct.  

 

 

SISTEM INTEGRAT DE MANEGEMENT ȘI AUDIT 

Activitatea compartimentului SIMA in anul 2018  a fost  structurata pe doua domenii de actiune, 

conform atributiilor din ROF si conform obiectivelor  strategice stabilite prin “Declaratia de Politica 

in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale” si anume :  

• mentinerea si imbunatatirea continua a Sistemului Integrat de Management(SIM) , certificat  

de catre  Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii, la nivelul intregii organizatii(sediu si 

SGA/ SHI subordonate) conform cerintelor standardelor de calitate : SR EN ISO 9001/2015, 

mediu: SR EN ISO 14001/ 2015, sănătate şi securitate ocupaţională: SR OHSAS 18001 / 2008 

; 

• dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM ) conform OSGG nr. 600/ 2018  

corelat cu cerintele standardului SR EN ISO 31000: 2010 privind managementul riscurilor si 
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implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie in conformitate cu prevederile HG 583/ 2016 

privind aprobarea SNA pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanta, a 

riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare, a 

inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor 

de evaluare, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public; 

In cadrul primului domeniu s-au realizat urmatoarele activitati: 

- au fost stabilite obiective pentru anul in curs si s-a analizat stadiul indeplinirii obiectivelor planificate 

in anul precedent; 

- s-a realizat analiza functionarii sistemului integrat de management la nivelul intregii organizatii in anul 

precedent elaborandu-se Raportul de analiza de management si stabilindu-se masuri de imbunatatire( 

decizii pentru anul in curs); 

- s-a coordonat procesul de actualizare a documentelor SIM in vigoare specifice fiecarui proces( 

legislatia aplicabila, lista cu procedurile si instructiunile de lucru, lista cu inregistrarile specifice ) si s-au 

publicat in reteaua interna;  

- au fost verificate propuneri de noi instructiuni de lucru/ proceduri de lucru  sau actualizari ale celor 

existente;  

- au fost actualizate documentele Sistemului Integrat de Management in reţeaua interna (în urma 

publicării acestora de catre SIMA/ ANAR în  WIMS/ VPN si/ sau in urma elaborarii de documente noi 

aprobate la nivel ABA Arges-Vedea ) şi au fost comunicate  modificările tuturor celor implicaţi;   

- s-au transmis documentele SIM actualizate in format electronic(pe baza de lista de difuzare) 

responsabililor SIM de la SGA/ SHI  in vederea actualizarii acestora in reteaua interna proprie; 

- s-au realizat instruiri interne avand ca tematica modul de aplicare a cerintelor Sistemului Integrat de 

Management precum si implementarea Sistemului de Control Intern Managerial atat cu personalul 

compartimentelor cat si cu  Responsabilii SIM de la SGA/ SHI  si separat cu personalul nou angajat; 

- s-a elaborat Programul anual de desfaşurare a auditurilor interne în cadrul ABA Arges-Vedea(sediu şi 

SGA/SHI ), Planurile de audit aferente si s-au efectuat 7 audituri interne la compartimentele din sediu si 

la 6 subunitati, elaborandu-se rapoartele de audit cu observatii si propuneri de imbunatatire; 

- s-a realizat evaluarea conformarii cu cerintele legale, de reglementare si alte cerinte la care organizatia 

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

auditat; 

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

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

accidentelor potenţiale la nivelul organizaţiei, Programul de monitorizare si masurare a caracteristicilor 
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evacuarilor in mediul inconjurator, Programele de masurare si monitorizare a performantelor de mediu 

si SSM; 

In cadrul celui de-al doilea domeniu s-au realizat urmatoarele activitati : 

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

- s-a elaborat si urmarit realizarea Programului anual de dezvoltare SCIM ; 

- s-a realizat revizia Registrului riscurilor pe activităţi atat la nivel de compartimente sediu cat si la nivel 

de subunitati colaborand cu responsabilii de risc desemnati;  

- s-au facut instruiri interne si s-a coordonat procesul de raportare  elaborandu-se raportarile specifice la 

termenele stabilite in OSGG 600/2018: Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii stadiului de 

implementare a standardelor de control intern managerial(in urma centralizarii chestionarelor de 

autoevaluare ) si Situatiile centralizatoare („Informatii generale”) anuale . 

In anul 2018 a fost elaborata Politica Generala de Protectie a Datelor cu Caracter Personal in 

cadrul ABAAV, s-a intocmit Inventarul operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal la 

nivel de sediu si subunitati si s-a realizat instruire interna avand ca tematica modul de implementare a 

cerintelor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 

prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date . 

 

 

 

 

 

PLAN DE MANAGEMENT BAZINAL 

 

1. Actualizarea anuală a Registrului zonelor protejate din spațiul hidrografic Argeș-Vedea, pentru 

urmatoarele categorii: 

o Zone de protectie pentru captarile de apa (suprafata si subterana) destinate potabilizarii 

o Zone pentru protectia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic 

o Zone protejate pentru habitate si specii unde apa este un factor important 

o Zone vulnerabile la nitrati si zone sensibile la nutrienti 

2. Realizarea contribuțiilor privind derularea implementării prevederilor Directivei 2013/39/UE de 

modificare a Directivei 2000/60/CE și Directivei 2008/105/CE în ceea ce privește substanțele 

prioritare din domeniul apei, cu referire la: 
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o Reactualizarea bazei de date privind inventarul emisiilor, descărcărilor și pierderilor de 

substanțe prioritare pentru perioada 2014-2016. 

3. Aplicarea Metodologiei de determinare a indicatorilor hidromorfologici pentru corpurile de apa 

nepermanente pilot. 

4. Analiza si realizarea raportului privind sectoarele de cursuri de apa unde se 

interzic/restrictioneaza realizarea de lucrari si activitati care pot afecta starea ecologica a apelor, 

sectoare de excludere si sectoare tampon prevazute in  proiectul de HG pentru aprobarea 

criteriilor de selectare a sectoarelor de cursuri de rau unde se interzic sau se impun restrictii de 

realizare a diverselor lucrari. 

5. Realizarea, administrarea si actualizarea bazei de date referitoare la reteaua hidrografica, 

tipologia corpurilor de apa de suprafata, corpurile de apa de suprafata si subterane, presiunile 

semnificative in format GIS. 

6. Contribuţie la formularea unui punct de vedere referitor la documentaţiile privind posibila 

nedeteriorare/ posibila deteriorare a stării corpurilor de apă sau posibila atingere/ posibila ne-

atingere a stării bune a corpurilor de apă în relaţie cu noile proiecte de infrastructură, în vederea 

emiterii, după caz, a Declaraţiei Autorităţii Competente din domeniul gospodăririi apelor.  

7. Participare la realizarea activităților de implementare a  Directivei Cadru la nivelul Districtului 

Hidrografic Internațional al Dunării (coordonate de Comisia Internațională pentru Protecția 

Fluviului Dunărea - ICPDR), precum și la nivel bilateral: 

o Contribuție la elaborarea documentelor (rapoarte, baze de date, chestionare, etc.) pentru 

implementarea Directivei Cadru Apă în districtul internațional al Dunării: Raportul privind 

implementarea programului comun de masuri.  

8. Participare la realizarea activităților de implementare a Directivei Cadru Apa și a celorlalte 

Directive Europene în domeniul calității apei la nivel european și a raportărilor către Comisia 

Europeană și Agenția Europeană de Mediu, conform obligațiilor de raportare ale României 

având în vedere:  

o Participarea la realizarea raportărilor WISE– REPORTNET și GIS către Comisia Europeană și 

Agenția Europeană de Mediu privind Elaborarea raportărilor WISE către Comisia Europeană și 

Agenția Europeană de Mediu pentru: 

-  Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane (conform cerintelor art. 15 și 17 

si ale Deciziei Comisiei 2014/431/UE privind modelele de raportare referitoare la 

programele naționale de punere în aplicare a Directivei 91/271/CEE); 

- Directiva 2013/ 39/UE privind programul preliminar de masuri care sa acopere substantele 

nou-identificate; 
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- Directiva Cadru Apa privind stadiul implementarii in anul 2018 a programelor de masuri din 

Planul de Management al spatiului hidrgrafic Arges-Vedea; 

o Contribuții la raportarea metadatelor și datelor spațiale, conform cerințelor Directivei INSPIRE 

9. Urmărirea și raportarea către Ministerul Apelor și Pădurilor a stadiului de realizare a măsurilor 

cuprinse în planurile de acțiune ale Directivelor Europene din ACQUIS-ul Comunitar Cap. 22 

Protecția Mediului – Calitatea Apei, respectiv a realizării planurilor de măsuri prioritare, aferente 

situației decembrie 2016 și iunie 2017, cu  referire la: 

o Colectarea, analiza și raportarea datelor și informațiilor privind continuarea implementării 

prevederilor Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, 

prin elaborarea raportului semestrial privind „Stadiul realizarii lucrarilor pentru epurarea 

apelor uzate urbane si a capacitatilor in executie puse in functiune” 

10.  Transmiterea pentru publicare pe site-ul ABA Arges-Vedea a Calendarului si Programului de 

lucru pentru elaborarea PMB actualizat 2022 – 2027. 

11.  Analiza situatiei privind neconformitatea aglomerarilor umane mai mari de 10000 l.e. in ceea ce 

priveste articolele 3, 4 si 5 ale Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane si 

desfasurarea de actiuni de constientizare si informare a operatorilor regionali. 

12.  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 2018 (Planul Local de Acțiune pentru Protecția Mediului și Planul Regional pentru 

Protecția Mediului).  

13.  Contribuții la verificarea documentației privind închirierea unor bunuri imobile ale ABA Argeș-

Vedea. 

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

documentațiilor aferente. 

15.  Colaborarea cu compartimentele de specialitate din cadrul A.B.A. Arges-Vedea si S.G.A.-uri, in 

vederea realizarii oricaror alte raportari sau activitati specifice solicitate. 

16.  Asigurarea implementarii sistemului integrat de management la nivelul biroului P.M.B.  

 

 

 

GESTIUNE MONITORING ȘI PROTECȚIA RESURSELOR DE APĂ 

 

1. ACTIVITATEA DE MONITORIZARE A STARII CALITATIVE A RESURSELOR DE APA 
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• S-a realizat in cadrul celor 4 subsisteme: rauri, lacuri, ape subterane, şi ape uzate atat pentru 

caracterizarea resurselor de apa(evaluarea starii ecologice/potentialului ecologic al corpurilor de apa de 

suprafata si a starii chimice a corpurilor de apa subterana), cat şi pentru asigurarea datelor necesare 

pentru raportarea la Uniunea Europeana a stadiului implementarii Directivei Cadru a Apei si a celorlalte 

Directive Europene in domeniul apei. 

• Supravegherea resurselor de apa s-a efectuat pentru: 100 de corpuri de apa naturale, puternic 

modificate si artificiale - tip rau ,1 corp de apa – tip lac natural, 17 corpuri de apa puternic modificate – 

tip lacuri de acumulare si artificiale, precum și pentru 11 corpuri de apa subterana, prin cele 4  

laboratoare de calitatea apei, care si-au desfasurat activitatea in conformitate cu -„Manualul de Operare 

al Sistemului de Monitoring Integrat al laboratoarelor de Calitatea apei ale A.B.A. Arges-Vedea ”, 

pentru anul 2018 

• Aplicarea principiului „poluatorul plăteşte” – Au fost calculate si aplicate penalitati pentru depasirea 

concentratiilor maxime admise ale poluantilor in apele uzate, depasirea debitelor sau volumelor de apa 

prelevate, conform OUG 107/2002 aprobata cu modificari prin Legea 404/2003 cu modificarile si 

completarile ulterioare si Ord.798/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.  

• A fost tinuta la zi si raportata lunar la ANAR, situatia privind penalitatile aplicate (depasire debite sau 

volume de apa prelevate , concentratii maxime admise, agregate minerale) la nivelul ABA Arges-Vedea:                         

           - Nr. P. V. penalitati aplicate 2018 = 811 

           - Valoare penalitati aplicate            =     13 469 001,67 lei 

                                    din care :  incasate  =      1 018 485,09 lei 

                                                 neincasate  = 12 450 516,58 lei (din care 11480498,59 lei 

                                                                                  reprezinta penalitati contestate, cu procese pe rol)                

 

2. ASIGURAREA VOLUMELOR DE APA BRUTA IN SURSE ALOCAREA RESURSELOR DE 

APA LA FOLOSINŢE 

• Cerinta de apa pentru anul 2018, totalizand un volum de 587663,189 mii mc, a fost asigurată integral. 

Pe categorii de utilizatori, s-au asigurat pentru populaţie 221941,683 mii mc., pentru industrie  

114061,289 mii mc. şi pentru  agricultură  251660,217  mii mc. 

• In sem I anul 2018 au fost prelevate din surse(conform Balanta Apei- sem I 2018), volume de apa 

totalizand  234834,348 mii mc, din care pentru: populaţie 98394,288 mii mc, industrie  49194,401 mii 

mc si agricultura  87245,659  mii mc.  
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3. CONSTITUIREA FONDULUI DE DATE DE CALITATEA APELOR ŞI DE GOSPODĂRIRE 

A APELOR. ELABORAREA SINTEZELOR DE GOSPODĂRIRE A APELOR 

• A fost incarcata/ actualizata baza de date de calitate a resurselor de apa (subsistemele rauri, lacuri,ape 

subterane, ape uzate), in aplicatia ARQ4, cu rezultatele analizelor efectuate de laboratoarele Pitesti, 

Alexandria, Giurgiu si LNCA Bucuresti(indicatori fizico-chimici generali, metale, micropoluanti 

organici, parametrii biologici ), in: 

- 89 sectiuni rau 

- 38 sectiuni lac 

- 96 foraje/izvoare observatie 

- 236 surse de poluare 

• S-a incarcat/ corectat baza de date(din aplicatia Hydromap) cu informatiile cadastrale noi pentru 

folosintele consumatoare de apa aferente SGA Arges, SHI Olt si Vacaresti. 

• S-au incarcat volumele de apa captate/ evacuate pentru folosintele consumatoare de apa aferente SGA 

Arges, SHI Olt si Vacaresti, in aplicaţia Hydromap - programul Wims si verificate datele incarcate de 

SGA-uri. 

4. Avand la baza fondul de date, s-au elaborat urmatoarele lucrări de sinteză: 

- „Sinteza anuala privind calitatea resurselor de apa in spatiul hidrografic Arges-Vedea pentru anul 

2017”; 

- „Planul de folosire a apei în perioade hidrologice normale şi de evacuare a apelor uzate (balanţa apei) , 

la nivelul A.B.A. Arges-Vedea  - realizat total an 2017 ”; 

- „Planul de folosire a apei în perioade hidrologice normale şi de evacuare a apelor uzate (balanţa apei), 

la nivelul A.B.A. Arges-Vedea - realizat semestrul I 2018 ”; 

- „Planul de folosire a apei în perioade hidrologice normale şi de evacuare a apelor uzate (balanţa apei), 

la nivelul A.B.A. Arges-Vedea - propunere cerinta pentru anul 2019”; 

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

2017”; 

- „Raportul tehnic privind gospodarirea apelor subterane, in bazinele hidrografice apartinand A.B.A. 

Arges-Vedea pentru anul 2017 ”; 

- ,,Raportul privind colectarea, canalizarea si epurarea apelor uzate(EUROSTAT)” in bazinele 

hidrografice apartinand A.B.A. Arges-Vedea, pentru anul 2017; 

- „Manualul de Operare al Sistemului de Monitoring Integrat al laboratoarelor de Calitatea apei A.B.A. 

Arges-Vedea ”, pentru anul 2019; 

- Au fost intocmite si transmise 81 raportari lunare/ trimestriale/ semestriale/ anuale prevazute in 

„Programul Unitar de Activitati in legatura cu Gospodarirea resurselor de apa pe anul 2018”. 
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AVIZE  AUTORIZAȚII 

În anul 2018 Serviciul Avize Autorizații – sediu ABA Arges Vedea și compartimentele cu 

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

2258 de acte de reglementare, astfel : 

Tip act de reglementare  Numar  

Avize g.a. 497 

Autorizații g.a. 971 

Notificări de începere execuție 182 

Notificări de punere în funcțiune 297 

Avize de amplasament 8 

Permise de traversare 4 

Consultanțe tehnice  295 

TOTAL 2258 

 

In anul 2018  s-au inregistrat 10 solicitari din partea primariilor / consiliilor locale pentru 

emiterea de acte de reglementare  necesare realizarii de investitii  pentru care au fost accesate sau 

alocate fonduri  din Programul National de Dezvoltare Locala pentru care s-au emis de acte de 

reglementare . Au fost solicitari si din partea societatilor comerciale pentru obtinerea actelor de 

reglementare necesare  accesarii altor fonduri in vederea realizarii  de investitii. 

Actele de reglementare solicitate pentru astfel de investitii au fost analizate si emise in cel mai 

scurt timp posibil , pentru a asigura depunerea solicitarilor de finantare in termen . 

În anul 2018 Serviciul Avize Autorizații a întocmit 1  Raport privind  folosintele de apa 

autorizate ce intra sub incidenta IED – controlul emisiilor industriale.  

In anul 2018 Serviciul Avize Autorizatii a asigurat participarea la un numar de 40 sedinte ale 

Comisiei de Avizare Tehnica a Agentiei de Protectia Mediului Arges . 

Consultantele tehnice au fost acordate pentru : 

- Reabilitare conducte de transport titei;  

- Existenta zonelor de protectie sanitara  si perimetrelor hidrogeologice in viitoare perimetre de 

exploatare agregate minerale; 

- Aprobare PUZ –uri pentru construirea diverselor obiective de investitii; 

- Amplasarea de obiective social economice ( inclusiv  locuinte) in apropierea cursurilor de apa ( 

inclusiv informatii preliminare privind inundabilitatea acestor zone ). 

 

 

LABORATOR CALITATEA APEI 
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In cadrul ABA Arges-Vedea functioneaza patru Laboratoare Calitatea Apei.  

Conform Certificatului de Acreditare RENAR LI 191/18.03.2015 acestea sunt acreditate in 

sistem multi-site, avand laborator coordonator la ABA Arges- Vedea, Pitesti si puncte de lucru la SGA 

Teleorman, SGA Giurgiu si SGA Ilfov- Bucuresti. 

 Politicile si procedurile calitatii implementate de catre Laboratorul Calitatea Apei Pitesti, cu 

punctele de lucru Laboratorul Calitatea Apei Alexandria, Laboratorul Calitatea Apei Giurgiu si 

Laboratorul Calitatea Apei Bucuresti sunt adecvate standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC /2007 

si respecta „Politica de Acreditare si asigurarea unui nivel ridicat de competenta in executia 

determinarilor pentru laboratoarele de Calitatea Apei din subordinea Administratiei Nationale 

,,Apele Romane”. 

Scopul activitatii laboratoarelor este de monitorizare a corpurilor de apa si a evacuarilor de ape 

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

Monitoring aprobat de catre Administratia Nationala “Apele Romane”. 

Astfel, sunt prelevate si analizate probe din: 

- ape curgatoare de suprafata  

- lacuri  

- ape subterane  

- ape uzate.  

 

 Conform „Politicii de Acreditare si asigurarea unui nivel ridicat de competenta in executia 

determinarilor pentru laboratoarele de Calitatea Apei din subordinea Administratiei Nationale 

,,Apele Romane”, incepand cu anul 2015 a fost  acreditata si activitatea de prelevare. 

  In anul 2018, activitatea programata si realizarea acesteia a fost dupa cum este prezentata in 

tabelul de mai jos, pentru fiecare laborator din cadrul ABA Arges - Vedea: 

 

Pitesti           

Nr crt Subsistemul 

Analize 2018 

Fizico-chimice Biologice 
Microbiologice (după caz, în 

afara laboratorului) 

programat realizat % programat realizat % programat realizat % 

1 Râuri 7628 7624 99,95 286 286 100,00 48 48 100 

2 Lacuri  3040 3040 100,00 166 166 100,00 48 48 100 

4 Ape subterane 2828 2607 92,19  - -   - -  -  -  

5 Ape uzate 10623 7508 70,68  -  -  -  - -   - 

6 TOTAL 24119 20779 86,15 452 452 100,00 96 96 100 
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Giurgiu           

Nr crt Subsistemul 

Analize 2018 

Fizico-chimice Biologice 
Microbiologice (după caz, în 

afara laboratorului) 

programat realizat % programat realizat % programat realizat % 

1 Râuri 1352 1352 100,00 96 96 100,00 -  -  -  

2 Lacuri  440 440 100,00 44 44 100,00 -  -  -  

4 Ape subterane 303 303 100,00  -  -  - -  -  -  

5 Ape uzate 1930 1681 87,10  -  -  - -  -  -  

6 TOTAL 4025 3776 93,81 140 140 100,00 -  -  -  

           

           

Alexandria          

Nr crt Subsistemul 

Analize 2018 

Fizico-chimice Biologice 
Microbiologice (după caz, în 

afara laboratorului) 

programat realizat % programat realizat % programat realizat % 

1 Râuri 2760 2760 100,00 158 158 100,00 8 8 100 

2 Lacuri  222 222 100,00 19 19 100,00  -  -  - 

4 Ape subterane 1116 1086 97,31  -  -  -  -  -  - 

5 Ape uzate 2416 2354 97,43  -  -  -  -  -  - 

6 TOTAL 6514 6422 98,59 177 177 100,00 8 8 100 

           

           

Bucuresti           

Nr crt Subsistemul 

Analize 2018 

Fizico-chimice Biologice 
Microbiologice (după caz, în 

afara laboratorului) 

programat realizat % programat realizat % programat realizat % 

1 Râuri 4064 4030 99,16 153 150 98,04 32 32 100 

2 Lacuri  1138 1117 98,15 102 100 98,04  -  -  - 

4 Ape subterane 2312 2146 92,82  -  -  -  -  -  - 

5 Ape uzate 7540 6304 83,61  -  -  -  -  -  - 

6 TOTAL 15054 13597 90,32 255 250 98,04 32 32 100 

 

Nerealizarile au fost cauzate de faptul ca unele societati comerciale nu mai functioneaza ca 

urmare a relocarii, a suspendarii activitatii, a distrugerilor in incendii etc. sau a faptului ca unele cursuri 

de apa au fost seci pe parcursul anului 2018. 

In scopul demonstrarii si recunoasterii oficiale a competentei laboratoarelor de calitate a apei, precum si 

castigarea increderii utilizatorilor de apa, in anul 2019, toate laboratoarele ABA Arges-Vedea au ca 
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obiectiv pastrarea domeniului de acreditare si a parametrilor de performanta analitici, in conformitate cu 

Politica de Acreditare a Administratiei Nationala “Apele Romane”  

 

CADASTRU ȘI PATRIMONIU 

 

A . Activitatea de  Cadastru    
 

     Denumire activitate       Nr. actiuni  

  Masuratori topo si intocmire documentatie pentru reactualizari  

carti funciare sau pentru inscriere in Cartea funciara  

2(Ac. Bascov,Ac. Vacaresti)   

 Verificari documentatii topocadastrale pentru transfer drept 

administrare albii minore pentru executia podurilor   judetene, 

comunale si traversari . transmitere acte doveditoare drept de 

administrare , imputerniciri si anexe .    

Cca. 50 poduri si traversari    

  Verificare in teren si masuratori pentru documentatii 

topocadastrale privind acordarea de  buna vecinatate pentru care 

este necesar sa se efectueze  delimitari de albii  minore si calcule 

hidraulice impreuna cu serviciul H.H.P.B 

23 

  Situatia lunara a contractelor de servicii privind intocmirea 

documentatiilor de cadastru 

12 

 DISPOZITIA nr.1/2015 si 13/2017: Masuratori topografice si 

intocmire documentatie pentru urmarirea exploatarilor de nisipuri 

si pietrisuri 

4 

 Intocmire Caiete de sarcini pentru achizitii servicii 

topocadastrale cu tertii, conform model aprobat de ANCPI 

1 

 Transmitere transmitere informtii cadastrale pentru actiunea de 

inscriere sistematica a imobilelor in cartea funciara , Cadastru 

GENERAL 

25 (UAT– uri in jud. Tr, Ag, 

DB, GR, IF, CL) 

 

B . Activitatarea de Cadastrul Apelor  

 

     Denumire activitate Nr.actiuni   

  Actualizare evidenta obiectivelor cadastrale  (9606  obiective) –

aplicatia HYDROMAP; 

12( Lunar) 
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Incarcarea in aplicatia HYDROMAP a datelor privind starea 

obiectivelor controlate  de SHI Olt si SHI Vacaresti   

Cca. 1000 obiective 

 Realizare sinteza cadastrala anuala - 

Analiza si preavizare la nivelul fiecarui SGA/SHI 

 1 Sinteza + 6 preavizari  

 Evidenta realizarii controalelor lunare efectuate  la obiectivele 

neconsumatoare de apa si  centralizarea  la nivelul A.B.A.Arges 

Vedea  

72 (12 x 6 SGA/SHI-uri)     

  Controlul activitatii de cadastru la SGA/SHI-uri 21verificari la SGA/SHI-

uri  

 

C. Activitatea de Patrimoniu     

 

                   

                            Denumire activitate 

 

Nr.actiuni     

  Situatia lunara a suprapunerilor si a litigiilor asupra 138 bunuri imobile 

pentru care exista suprapuneri ale dreptului de administrare al A.N “Apele 

Romanr” cu ce al  oraselor si comunelor , precum si suprapunerea 

dreptului de proprietate al statului cu dreptul de proprietate al altor 

personae fizice sau juridice  

5 

  Intocmire Memorii justificative pentru  casari bunuri immobile 

 

2 

  Actualizarea patrimoniului public; 

  Verificarea cantitativa si valorica precum si a caracteristicilor tehnice  si  

centralizarea a 375 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 72 bunuri imobile si transmiterea la A.N.“Apele Romane”;  

1 

Intocmirea Formularului P 4000 – inventarul patrimonial privat (72 

imobile) la 31.12.2017 

 

1 

Situatia bunurilor din domeniul public al statului reevaluate la 30.09.2017 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  

13 

 

 

D. Activitatea de inchiriere a bunurilor din domenniul public al statului  
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                         Denumire activitate Nr.actiuni 

Puncte de vedere privind oportunitatea inchieirerii bunurilor imobile 45 

Intocmire si verificare documentatii de licitatii pentru inchiriere 

 

30 

Organizare Licitatii privind atribuirea contractelor de inchiriere 

(secretariat comisie licitatie ) 

30 

Incheiere contracte de inchiriere 7 

Incheiere acte aditionale 39 

Raportare lunara a situatiei contractelor de inchiriere 12 

Raportare trimestriala a chiriilor in colaborarw cu MESE si 

Contabilitate  

4 

Raportare trimestriala a Garantiilor de buna executie – in colaborare cu  

MESE si Contabilitate  

4 

Urmarire derulare  contracte de inchiriere in limita sarcinilor biroului 

Patrimoniu si Cadastru 

39 

        
   E. Activitatea de integrare si aplicare a S.I.M. 

 

               Denumire activitate       Nr.actiuni 

 Intocmire documente P-V instruiri, raportari privind realizarea 

activitatilor,   obiectivelor, managementul riscurilor si altele  

          16  

 

 

SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

La nivelul Administrației Bazinale de Apă Argeș Vedea, activitatea de Situații de Urgență este 

reglementată în principal de Ordinul Comun al MAI / MMP – 192 / 1422 / 2012 – 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 atributiuni sunt urmatoarele:  

• colectarea tuturor informațiilor / datelor la nivelul sistemelor de gospodarire a apelor; 

• monitorizarea permanentă a datelor de gospodărire a apelor (debite, niveluri, precipitaţii, etc); 
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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 permanent 

cu instituțiile județene implicate în gestionarea acestoe fenomene (CJSU, IJSU, IJ Poliție, IJ 

Jandarmi, CLSU, APM, Garda de Mediu, etc). 

Caracterizare pluviometrică 

Caracterizarea din punct de vedere pluviometric a fost realizata în baza precipitațiilor înregistrate 

la 52 stații hidrometrice din rețeaua naționala aferentă BH Argeș- Vedea. Cantitatea de precipitații 

măsurată în anul 2018 a fost cuprinsă între 1213 l/mp la Căpățâneni, județul Argeș  pe râul Argeș și 432 

l/mp la Crovu, județul Giurgiu, pe râul Glavacioc. Față de valorile medii multianuale, aceste precipitații 

sunt mai abundente cu circa 30%, caracterizînd anul 2018 ca unul cu excedent de precipitații. 

Excedentul a fost mai mare în zona Câmpiei Române (circa 50%) față de zona dealurilor subcarpatice 

(circa 20%). 

Din punct de vedere al repartiției lunare, la nivel de spațiu hidrografic administrat, cele mai 

multe precipitații au fost măsurate în lunile iunie (o medie de 160 l/mp)  și iulie (o medie de 142 l/mp), 

iar cele mai reduse au fost măsurate în lunile octombrie (o medie de 7 l/mp) și aprilie (o medie de 12 

l/mp). 

            În primul semestru cantitatea de precipitații a fost mai mare decât în semestrul II, reprezentând 

circa 60% din totalul precipitațiilor, excepție făcând zona Musceleor Argeșene (Râușor, Râușor Pod, 

Bughea  de Jos) și zona de interfluviu al râurilor Dâmbovnic, Neajlov și Argeș la care repartiția a fost 

simetrica. 

Din punct de vedere al repartiției lunare, la nivel de spațiu hidrografic administrat, cele mai mari 

cantități de precipitații au fost măsurate în lunile iunie (o medie de 160 l/mp) și iulie (o medie de 142 

l/mp),  iar cele mai reduse au fost înregistrate în lunile octombrie (o medie de 7 l/mp) și aprilie (o 

medie de 12 l/mp). Cea mai mare cantitate de precipitații zilnice (131 l/mp)  a fost masurată  în data de 

31 iulie la stația hidrometrică Grădinari, râul Argeș, in județul Giurgiu.   

Valorile lunare înregistrate în  luna ianuarie au fost cuprinse între 27.6 l/mp la S.H. Vârtoapele 

și 63 l/mp la SH Grădinări. Numărul zilelor cu precipitații a fost de 17, acestea fiind sub formă de 
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ploaie, lapoviță  și ninsoare. Cea mai mare cantitate de precipitații înregistrată în 24 de ore a fost la S.H. 

Arefu și SH Căpățâneni - 30.9 l/mp în data de  17.01.2018.  

Valorile lunare înregistrate în luna februarie au fost cuprinse între 118.5 l/mp la S.H. Grădinari  

și 41.3 l/mp la S.H. Râncăciov. Numărul zilelor cu precipitații a fost de 23. Cea mai mare cantitate de 

precipitații în 24 de ore a fost înregistrată la S.H. Voina - 39.1 l/mp în data de  03.02.2018.  

În luna martie, valorile lunare înregistrate au fost cuprinse între 47.4 l/mp la S.H. Călugăreni  și 

131.7 l/mp la S.H. Bahna Rusului. Cu 20 zile de ploi, martie a fost o lună bogata în precipitații. Cea mai 

mare cantitate înregistrată în 24 de ore, a fost la SH Teleormanu - 42.1 l/mp, în data de  13.03.2018.  

În luna aprilie valorile lunare înregistrate au fost cuprinse între 36.7 l/mp la S.H. Arefu și 1.7 

l/mp la S.H. Vârtoapele. Aprilie 2018 a fost o lună deficitară în precipitații. Cea mai mare cantitate de 

precipitații înregistrată în 24 de ore, a fost la S.H. Arefu, de 25.0 l/mp în data de  06.04.2018.  

Valorile lunare înregistrate în mai, au fost cuprinse între 17.7 l/mp la S.H. Colacu și 190.5 l/mp 

la S.H. Arefu și S.H. Căpățâneni. Mai 2018  a fost o lună cu precipitații moderate în zona centrală și de 

sud a bazinului și mai însemnate cantitativ în zona de munte.  

În luna iunie 2018, valorile pluviometrice lunare au fost cuprinse între 266.6 l/mp la S.H. Voina 

și 65.4 l/mp la S.H. Crovu. Iunie  2018  a fost o lună cu precipitații  însemnate cantitativ, îndeosebi în 

zona de munte, numărul zilelor cu precipitații fiind de 25. Cea mai mare cantitate de precipitații 

înregistrată în 24 de ore a fost la S.H. Mălureni de 66 l/mp în data de 17.06.2018. 

Valorile lunare înregistrate în luna iulie 2018 au fost cuprinse între 244.8 l/mp la S.H. Vidra și 

77.4 l/mp la S.H. Gura Foii, iulie  fiind o lună excesiv de ploioasă, numarul zilelor cu precipitații fiind 

de 26. Cea mai mare cantitate de precipitații în 24 a căzut la S.H. Grădinari -131 l/mp, în data de 

29.07.2018.  

În august valoarea maximă a precipitațiilor a fost de 162.0 l/mp la S.H. Bughea de Jos, august 

2018 fiind o lună deficitară în precipitații în zona de sud a bazinului și moderată cantitativ în zona 

montană.  

Și septembrie 2018 a fost o lună deficitară în precipitații. Cea mai mare cantitate de precipitații 

căzute în 24 de ore a fost la S.H. Piscani - 29.5 l/mp. Valorile lunare înregistrate în luna septembrie 

2018 au fost cuprinse între 0.5 l/mp la S.H. Buzești si 43.4 l/mp la S.H. Vidra. 

Luna octombrie a fost caracterizată de un deficit de precipitații. Cea mai mare cantitate căzută în 

24 de ore a fost la S.H. Arefu și S.H. Căpățâneni - 29.4 l/mp în data de 21.10.2018. si 0.7 l/mp la S.H. 

Gura Foii. La stațiile hidrometrice Râncăciov și Gura Barbulețului nu s-au înregistrat precipitații. 

Noiembrie a fost o lună moderată în precipitații cu cantități cuprinse între 15.0 l/mp la S.H.. 

Podu Dâmboviței și 80.0 l/mp la S.H. Ciobani. O valoare maximă de precipitații s-a înregistrat și la S.H. 

Giurgiu -108.6 l/mp. 
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Decembrie a fost o lună moderată în precipitații. Cea mai mare cantitate căzută în 24 de ore a 

fost la S.H. Mălureni - 44.9 l/mp în data de  16.12.2018. Valorile lunare înregistrate în decembrie au fost 

cuprinse între 29.8 l/mp la S.H. Crângu  și 107.3 l/mp la S.H. Arefu și S.H. Capățâneni. 

 

Caracterizare hidrologică  

Caracterizarea hidrologică s-a realizat în baza datelor de la cele 52 de stații hidrometrice ale 

ABA Argeș- Vedea. Valorile debitelor sunt obținute din transmisiile zilnice efectuate de personalul 

stațiilor hidrometrice și sunt orientative, având o abatere de pâna 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. Din 

această cauză, valorile debitelor nu pot fi folosite pentru susținerea proiectelor de lucrări de gospodărire 

a apelor. 

La nivel anual, valorile debitelor transmise pentru bazinul Vedei au reprezentat peste 200% față 

de valorile medii multianuale, iar pentru bazinul Argeș valorile s-au încadrat în preajma mediilor 

multianuale. 

Debitele medii zilnice pentru luna ianuarie 2018 au fost în general staționare, situându-se la 

valori cuprinse între 20-90% sub media multianuală. Ușor peste medie s-a  situat  SH Moara din Groapă, 

SH Arefu și SH Furculești. Valorile zilnice ale nivelurilor râurilor în a doua parte a lunii au fost 

influențate de prezența formațiunilor de gheață existente, aplicîndu-se corecții de iarnă pentru debite 

cuprinse între 0.10-0.90%. Debitele medii zilnice pentru luna februarie au urmat tendința lunii ianuarie, 

cu două perioade de creștere, în special în aria bazinului Neajlov și Vedea, ca urmare a precipitațiilor 

lichide. 

     În luna martie 2018, în urma precipitațiilor căzute și a topirii stratulului de zăpadă, regimul 

hidrologic a fost execedentar, debitele medii depâșindu-le pe cele multianuale. S-au evidențiat 3 

perioade de viitură și s-au depășit  cotele de apărare la un numar de 23 stații hidrometrice.  

În luna aprilie 2018, debitele au fost în creștere, situându-se peste valorile medii multianuale în 

prima parte a  lunii, în bazinele inferioare ale râurilor Argeș și Vedea, și în scădere, cu valori cuprinse 

între 40% și 90%, față de mediile multianuale pentru aceasta lună în bazinele superioare ale râurilor din 

spațiul hidrografoc Argeș-Vedea. În luna mai debitele medii zilnice au avut o variație mică iar mediile 

lunare s-au situat în general, sub cele multianuale.  

Debitele medii zilnice pentru luna iunie nu au avut o variație foarte mare în prima decadă a lunii. 

O creștere mai semnificativă s-a înregistrat în data de 14.06.2018 datorită precipitațiilor din zona 

montană și centrală a bazinului Argeș-Vedea. Debitele medii lunare s-au situat, în general, sub cele 

multianuale, excepție făcând stațiile hidrometrice Văleni, Alexandria, din bazinul hidrografic Vedea și 

stațiile hidrometrice Furculești și Teleormanu.  
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În luna iulie debitele medii zilnice au avut o creștere mai semnificativa în perioada 08.07-

12.07.2018 datorită precipitațiilor căzute în zona de sud a bazinului Argeș- Vedea. Debitele medii s-au 

situat în general, peste mediile multianuale, cu valori maxime în bazinul Vedea și Neajlov. 

Debitele medii zilnice în luna august au fost în general în scădere, în cea mai mare parte a lunii. 

În nordul bazinului hidrografic, debitele medii au reprezentat valori cuprinse între 20% și 70% din 

debitul mediu multianual aferent lunii august, în timp ce în sud, în bazinele mijlociu și inferior ale 

râurilor Argeș și Neajlov, acestea au avut valori cuprinse între 120% și 200% din valorile medii 

multianule corespondente.  

În lunile septembrie, octombrie și noiembrie debitele medii zilnice au fost în general 

staționare.  

Și în luna decembrie mediile zilnice au avut o variație mică, fiind staționare în prima jumatate a lunii și 

în ușoară scădere spre sfârșitul lunii. O creștere mai semnificativă s-a înregistrat în data de 17.12.2018 

datorită precipitațiilor însemnate cantitativ cazute în zona bazinului Arges- Vedea.  

Pe parcursul anului 2018, toate Atenţionările și Avertizările Meteorologice și Hidrologice 

emise de către Administraţia Naţională de Meteorologice şi respectiv Institutul Naţional de Hidrologie şi 

Gospodărire a Apleor, 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 471 atenționări/ avertizări meteorologice/ hidrologice, după cum urmează: 

- METEOROLOGICE 

o 17 Informări meteorologice 

o 50 Atenționări /Avertizări meteorologice 

▪ 35 COD GALBEN 

▪ 15 COD PORTOCALIU 

o 383 Atenționări/ avertizări meteorologice - NOWCASTING 

▪ 361 COD GALBEN 

▪ 22 COD PORTOCALIU 

- HIDROLOGICE 

o 46 Atenționări / Avertizări hidrologice 

▪ 24 COD GALBEN 

▪ 22 COD PORTOCALIU 

o 21 Atenționări / avertizări hidrologice - NOWCASTING 

▪ 14 COD GALBEN 

▪ 6 COD PORTOCALIU 

▪ 1 COD ROSU 
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În cele ce urmează sunt detaliate fenomenele hidro-meteorologice periculoase la nivelul județelor 

aferente ABA Argeș- Vedea în anul 2018: 

JUDETUL ARGES 

24 martie 2018 

Precipitațiile maxime înregistrate 

- SH Bahna Rusului   r. Doamnei   119,8 l / mp  

- SH Rausor Pod   r. Bratia   120,0 l / mp 

- SH Voina    r. Targului   118,4 l / mp 

Depășiri ale cotelor de apărare  

SH Slobozia  r. Dambovnic 

SH Ciobani  r. Cotmeana 

SH Bughea de Jos r. Bughea 

SH Piscani  r. Targului 

SH Ciumesti  r. Doamnei 

  25 martie – 7 aprilie 2018 

           Precipitațiile maxime înregistrate 

- SH Capataneni   r. Argeș   41,5 l / mp  

- SH Arefu   r. Arefu   41,5 l / mp 

- SH Voina   r. Târgului   39,5 l / mp 

Depășiri ale cotelor de apărare  

SH Slobozia  r. Dambovnic 

13 – 19 iunie 2018 

Precipitațiile maxime înregistrate 

- SH Darmanesti  r. Doamnei   148,3 l / mp  

- SH Malureni   r. Valsan   143,9 l / mp  

- Baraj Bascov   r. Arges   130,7 l / mp 

- SM Pitesti       121,1 l / mp 

- SH Capataneni   r. Arges   115,4 l / mp  

- SH Arefu   r. Arefu   115,4 l / mp 

- SH Piscani   r. Targului   112,3 l / mp  

- SH Mioveni   r. Argesel   112,3 l / mp 

- SH Ciumesti   r. Doamnei   109,0 l / mp 

Depășiri ale cotelor de apărare  
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- Nu au fost inregistrate depasiri ale cotelor de aparare 

27 iunie – 31 iulie 2018 

Precipitațiile maxime înregistrate 

- SM Balea Lac       376,8 l / mp 

- SH Rausor Pod  r. Bratia   213,6 l / mp  

- SH Rausor   r. Rausor   209,4 l / mp 

- SH Priboieni   r. Carcinov   188,7 l / mp 

- SH Dobresti   r. Carcinov   184,0 l / mp 

- PP Costesti       185,0 l / mp 

- PP Rociu       197,5 l / mp 

- Baraj Pecineagu  r. Dambovita   194,1 l / mp 

Depășiri ale cotelor de apărare  

SH Podul Dambovitei  r. Dambovita 

SH Bahna Rusului  r. Doamnei 

SH Berevoiesti  r. Bratia 

31 august 2018 

Precipitațiile maxime înregistrate 

- SH Bughea de Jos  r. Bughea   164,3 l / mp  

- SH Rausor Pod  r. Bratia   138,2 l / mp  

- SH Malureni   r. Valsan   134,4 l / mp  

- SH Rausor   r. Rausor   134,3 l / mp 

- SH Capataneni   r. Arges   106,1 l / mp 

- SH Arefu   r. Arefu   106,1 l / mp 

Depășiri ale cotelor de apărare  

 SH Bughea de Jos   r. Bughea 

 

JUDETUL TELEORMAN 

14 – 18 februarie iunie 2018 

Precipitațiile maxime înregistrate 

- SH Teleormanu  r. Teleorman  26.00 l / mp 

- SH Tatarastii de Sus  r. Teleorman  21.00 l / mp 

Depășiri ale cotelor de apărare  

- Nu au fost inregistrate depasiri ale cotelor de aparare 

4 martie – 20 aprilie 2018 
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Precipitațiile maxime înregistrate 

- SH Teleormanu  r. Teleorman  109.40 l / mp 

- SH Tatarastii de Sus  r. Teleorman  88.00 l / mp 

- SH Furculesti   r. Urlui   86.60 l / mp  

- SH Vartoapele   r. Cainelui  84.20 l / mp  

- SH Alexandria   r. Vedea  82.30 l / mp 

- SH Crangu   r. Calmatui  77.90 l / mp 

Depășiri ale cotelor de apărare  

SH Tatarastii de Sus  r. Teleorman 

SH Teleormanu  r. Teleorman 

SH Alexandria   r. Vedea 

SH Vartoapele   r. Cainelui 

SH Crangu   r. Calmatui 

SH Furculesti   r. Urlui 

SH Turnu Magurele  fluviul Dunarea  

SH Zimnicea   fluviul Dunarea 

16 – 20 iunie 2018 

Precipitațiile maxime înregistrate 

- SH Teleormanu  r. Teleorman  66.40 l / mp 

- SH Valeni   r. Vedea  56.00 l / mp 

- SH Crangu   r. Calmatui  49.40 l / mp 

- SH Ciobani   r. Cotmeana  41.50 l / mp 

Depășiri ale cotelor de apărare  

- Nu au fost inregistrate depasiri ale cotelor de aparare  

28 iunie – 7 iulie 2018 

Precipitațiile maxime înregistrate 

- SH Vartoapele   r. Cainelui  82.80 l / mp  

- SH Alexandria   r. Vedea  81.20 l / mp  

- SH Teleormanu  r. Teleorman  76.50 l / mp 

- SH Ciobani   r. Cotmeana  75.50 l / mp  

- SH Valeni   r. Vedea  62.00 l / mp 

- SH Crangu   r. Calmatui  57.20 l / mp 

Depășiri ale cotelor de apărare  

- Nu au fost inregistrate depasiri ale cotelor de aparare 
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9 – 12 iulie 2018 

Precipitațiile maxime înregistrate 

- SH Ciobani   r. Cotmeana  74.00 l / mp 

- SH Tatarastii de Sus  r. Teleorman  60.00 l / mp 

- SH Slobozia   r. Dambovnic  58.00 l / mp 

- SH Furculesti   r. Urlui   50.50 l / mp 

Depășiri ale cotelor de apărare  

SH Vartoapele   r. Cainelui 

SH Tatarastii de Sus  r. Teleorman 

27 – 31 iulie 2018 

      Precipitațiile maxime înregistrate 

- SH Teleormanu  r. Teleorman  44.40 l / mp 

- SH Valeni   r. Vedea  35.00 l / mp 

- SH Furculesti   r. Urlui   30.50 l / mp 

            Depășiri ale cotelor de apărare  

- Nu au fost inregistrate depasiri ale cotelor de aparare  

 

JUDETUL OLT 

5 - 14 martie 2018 

Precipitațiile maxime înregistrate 

- PP Barasti      74.0 l / mp 

- SH Valeni   r. Vedea  38.80 l / mp 

- PP Serbanesti      32.5 l / mp 

- PP Spineni      30.0 l / mp 

- SH Buzesti   r. Vedea  29.50 l / mp 

- PP Rusciori      29.00 l / mp 

- PP Potcoava      26.00 l / mp 

- PP Jitaru      24.00 l / mp 

Depășiri ale cotelor de apărare  

SH Buzesti   r. Vedea 

14 - 21 mai 2018 

Precipitațiile maxime înregistrate 

- PP Spineni      72.0 l / mp 

- PP Serbanesti      42.0 l / mp 
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- SH Buzesti   r. Vedea  39.50 l / mp 

- PP Jitaru      33.5 l / mp 

- PP Potcoava      34.0 l / mp 

- PP Rusciori      31.0 l / mp 

- PP Barasti      29.5 l / mp 

- SH Valeni   r. Vedea  21.00 l / mp 

Depășiri ale cotelor de apărare  

Nu au fost inregistrate depasiri ale cotelor de aparare 

15 -16 iunie - 2 iulie 2018 

Precipitațiile maxime înregistrate 

- PP Potcoava      146.0 l / mp 

- PP Serbanesti      139.0 l / mp 

- PP Barasti      121.5 l / mp 

- PP Jitaru      115.5 l / mp 

- PP Spineni      88.0 l / mp 

- PP Rusciori      86.5 l / mp 

Depășiri ale cotelor de apărare  

Nu au fost inregistrate depasiri ale cotelor de aparare 

8 - 11 iulie 2018 

Precipitațiile maxime înregistrate 

- PP Barasti      133.0 l / mp 

- PP Potcoava      57.0 l / mp 

- PP Rusciori      44.0 l / mp  

- PP Jitaru      43.0 l / mp  

- PP Spineni      40.0 l / mp  

- PP Serbanesti      36.0 l / mp  

- SH Valeni   r. Vedea  26.00 l / mp  

- SH Buzesti   r. Vedea  24.00 l / mp 

Depășiri ale cotelor de apărare  

SH Buzesti   r. Vedea 

30 iulie – 3 august 2018 

Precipitațiile maxime înregistrate 

- PP Rusciori      69.0 l / mp  

- SH Buzesti   r. Vedea  68.50 l / mp 



 42 

Depășiri ale cotelor de apărare  

Nu au fost inregistrate depasiri ale cotelor de aparare 

 

JUDETUL DAMBOVITA 

13 – 16 martie 2018 

Precipitațiile maxime înregistrate 

- SH Gura Foii   r. Potop  49.4 l / mp  

- SH Malu cu Flori  r. Dambovita  43.2 l / mp  

- SH Gura Barbuletului  r. Raul Alb  33.0 l / mp 

Depășiri ale cotelor de apărare  

SH Moara din Groapă   r. Neajlov 

SH Colacu              r. Colentina 

26 iunie – 1 iulie 2018 

Precipitațiile maxime înregistrate 

- SH Malu cu Flori            r. Dambovita  94.5 l / mp  

- SH Gura Barbuletului            r. Raul Alb  74.8 l / mp 

 

JUDETUL GIURGIU 

Martie - aprilie 2018 

Precipitațiile maxime înregistrate 

- SH Malu Spart    r. Arges   88.7 l / mp 

- SH Gradinari    r. Arges   80.7 l / mp 

- SH Vadu Lat    r. Neajlov   79.4 l / mp 

- SM Giurgiu        76.0 l / mp 

- SH Calugareni    r. Neajlov   69.4 l / mp 

- SH Poenari    r. Sabar   55.1 l / mp 

- SH Crovu    r. Glavacioc   45.9 l / mp 

Depășiri ale cotelor de apărare  

SH Vadu Lat               r. Neajlov 

SH Calugareni               r. Neajlov 

SH Poenari               r. Sabar 

SH Crovu               r. Glavacioc 

Iunie - Iulie 2018 

Precipitațiile maxime înregistrate 
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- SH Calugareni    r. Neajlov   101.60 l / mp 

- SM Giurgiu        60.80 l / mp 

- PP Comana        54.00 l / mp 

- SH Crovu    r. Glavacioc   39.40 l / mp 

Depășiri ale cotelor de apărare  

Nu au fost inregistrate depasiri ale cotelor de aparare 

30 – 31 iulie 2018 

Precipitațiile maxime înregistrate 

- SM Giurgiu        23.6 l / mp 

- SH Calugareni    r. Neajlov   12.0 l / mp 

- PP Comana        5.00 l / mp 

Depășiri ale cotelor de apărare  

- Nu au fost inregistrate depasiri ale cotelor de aparare 

 

JUDETUL ILFOV 

Februarie – martie 2018 

Precipitațiile maxime înregistrate 

- SH Dragomiresti   r. Dambovita   185.1 l / mp 

- SH Colacu    r. Colentina   149.2 l / mp 

- SH Bragadiru    r. Ciorogarla   152.8 l / mp 

- SH Vidra    r. Sabar   151.7 l / mp 

Depășiri ale cotelor de apărare  

SH Vidra                        r. Sabar 

SH Bragadiru                r. Ciorogarla 

SH Dragomiresti               r. Dambovita 

 

Din punct de vedere al situațiilor de urgență generate de poluări accidentale, în tabelul de mai jos 

este prezentată sitauția centralizatoarelor privind poluările accidentale produse în anul 2018. Se constată 

că aproape 90% din poluările accidentale produse pe cursurile de apă au avut loc urmare a incidentelor 

la conductele de transport apă sărată și țiței ale OMV Petrom SA și SC CONPET SA. 

 

Nr.crt 

Data 

producerii 

poluarii 

accidentale 

Episod poluare 

Curs de 

apa Localizare Judet Poluator 

Substanta 

poluanta 

Interventie 

ABA 

poluare 

1 29.01.2018 Obdita Merisani Arges SC OMV Titei si apa sarata NU 
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PETROM 

2 23.02.2018 Spalatura Titu Dambovita 

SC EUROGAS 

PRESCOM SRL 

Fieni 

Ape uzate cu 

aspect de levigat NU 

3 20.03.2018 Cotmeana Cocu Arges 

SC OMV 

PETROM Titei si apa sarata NU 

4 11.04.2018 Carcinov Topoloveni Arges 

SC APA CANAL 

2000 SA Pitesti Ape menajere NU 

5 18.04.2018 

Geamana 

Mare Albota Arges 

SC GIREXIM 

UNIVERSAL SA 

Ape din evigat 

groapa de gunoi NU 

6 03.05.2018 Bascov Bascov Arges 

SC VADITA 

IMPEX SRL Ape uzate NU 

7 23.07.2018 Dunarea 

Canalul 

Plantelor Giurgiu - 

Produse 

petroliere NU 

8 24.09.2018 Cotmeana Poiana Lacului Arges 

SC OMV 

PETROM Titei si apa sarata NU 



 

 

 

SITUATIA PRINCIPALELOR OBIECTIVE AFECTATE DE  

FENOMENELE HIDOMETEOROLOGICE PERICULOASE DIN ANUL 2018 

             

Judet Perioada 
 Nr. 
UAT 

afectate  

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 

7 - 9 martie 5 679.02 0 0 0 0 0 42 40 12.50 25 

12 - 15 
martie 21 923.48 2 2 0 14 0 124 6 18.07 60 

25 martie - 7 
aprilie 17 2,022.52 1 11 0 0 0 6 6 7.37 1977 

13 - 19 iunie 15 1,843.56 1 3 0 18 0 83 23 60.22 496 

27 - 30 iunie 4 177.32 1 2 0 0 0 0 2 2.73 0 

1 - 31 iulie 15 1,411.84 1 0 0 14 0 111 17 43.35 411.62 

1 - 31 
august 7 726.95 0 0 0 0 0 1 1 5.05 0 

TOTAL JUDET ARGES 7,784.69 6.00 18.00 0.00 46.00 0.00 367.00 95.00 149.29 2,969.62 

TELEORMAN 

14 - 18 
februarie 5 110.00 0 0 0 0   43 4 69.25 6 

4 martie - 20 
aprilie 31 14,567.04 2 0 0 21 0 6 31 103.64 0 

16 - 20 iunie  17 15,213.97 0 0 0 0 0 0 0 3.53 7752.47 

28 iunie - 7 
iulie 25 30,372.14 0 1 0 130 0 6 5 21.796 10674.49 

9 - 12 iulie 10 1,960.77 0 0 0 2 0 0 1 12.1 851.78 

27 - 31 iulie 8 1,757.11 0 0 0 0 0 53 1 5.45 789.88 

TOTAL JUDET TELEORMAN 63,981.02 2.00 1.00 0.00 153.00 0.00 108.00 42.00 215.77 20074.62 

OLT 

5 - 14 martie 8 1,972.29 0 0 0 0 0 0 4 36.35 1423 

15 - 21 mai 2 2,203.23 0 0 0 9 0 0 3 0 1321.29 

16 iunie - 2 
iulie  3 1,476.63 0 0 0 0 0 0 11 19.13 0.07 

8 - 11 iulie 5 1,855.72 0 0 0 0 0 0 15 13.6 245 

30 iulie - 3 
august 3 226.80 0 0 0 0 0 0 0 15 0 

TOTAL JUDET OLT 7,734.67 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 33.00 84.08 2,989.36 



 

 

 

DAMBOVITA 

13 - 16 
martie 1 150.00 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 

10 - 17 
aprilie 1 4,020.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.9 

26 iunie - 01 
iulie 2 448.00 0 0 0 0 0 0 0 20.90 0 

TOTAL JUDET DAMBOVITA 4,618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.94 1.90 

GIURGIU 

martie - 
aprilie 19 4,109.61 0 0 0 0 0 0 6 1.2 4837.82 

13 - 15 iunie 2 198.25 0 0 0 0 0 0 0 0 219.16 

aprilie - mai 4 774.54 0 0 0 0 0 0 0 0 799.46 

iunie - iulie 3 227.37 0 0 0 0 0 0 0 0 265.2 

30 - 31 iulie 2 100.88 0 0 0 0 0 0 0 0 22.805 

TOTAL JUDET GIURGIU 5,410.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 1.20 6,144.45 

ILFOV februarie - 
martie 4 583.37 0 0 0 0 0 31 0 8 0 

TOTAL JUDET ILFOV 583.37 0 0 0 0 0 31 0 8.00 0 

             

Judet Perioada 
 Nr. 
UAT 

afectate  

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 90,112.40 8.00 19.00 0.00 208.00 0.00 506.00 176.00 479.27 32,179.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MECANIZARE – ENERGETIC 

 
                     Activitatea de mecanizare a constat in coordonarea, organizarea si urmarirea 

desfasurarii in conditii normale a exploatarii, intretinerii si reparatiilor (mentenanta) mijloacelor de 

transport si a utilajelor din dotare, gospodarirea rationala a combustibililor si lubrifiantilor, scopul 

final fiind asigurarea mentinerii in stare de functionare a intregului parc auto si de utilaje cu 

cheltuieli cat mai reduse . 

      Astfel, pe parcursul anului 2018 au fost efectuate revizii tehnice si reparatii la urmatoarele 

mijloace de transport si utilaje : 

      1. SGA ARGES (autovehicule: 24, utilaje: 9) 

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

      3. SGA GIURGIU(autovehicule: 13, utilaje: 2) 

      4. SGA TELEORMAN( autovehicule: 8, utilaje: 3) 

      5.SHI OLT(Autovehicule: 5, utilaje: 3) 

      6. SHI VACARESTI( autovehicule: 4) 

       7.SEDIU ABA( autovehicule : 11) 

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

autovehicule cu masa > de 3,5 tone (12 ) 

     Au fost incheiate contracte de revizii tehnice pentru autovehicule si utilaje, ITP, RCA si au fost 

reinnoite contractele de furnizare energie electrica. 

     Lunar, a fost transmis catre ANAR consumurile de carburanti si lubrifianti pentru autovehicule 

si utilaje comparativ cu cotele de carburanti aprobate. 

     Au fost verificate 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 AV. 

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

 

 

PROMOVARE INVESTIȚII, URMĂRIRE INVESTIȚII 

 În anul 2018, personalul din cadrul  SERVICIULUI  P.I-.U.I.  a  promovat si derulat 

urmatoarele lucrari de investitii : 

       - Regularizare parau Bascov amonte confluenta cu raul Arges , judetul Arges;   

- Amenajare albie parau Valea Copacilor in zona localitatii Costesti, judetul Arges;  



 

 

- Regularizare Râu Cotmeana la Lunca Corbului si Pârau Vartej, afluent al Râului Cotmeana 

,in localitatea Babana, judetul Arges;  

- Extindere si reparatie regularizare Valea Draghici, judetul Arges. 

Au fost promovate urmatoarele lucrari de investitii  : 

- Punere in siguranta Baraj Golesti, judetul Arges;  

- Punere in siguranta Baraj Budeasa ,judetul Arges; 

- Regularizare rau Glavacioc si Sericu si baraj Furculesti in zona orasului Videle , judetul 

Teleorman;  

- Regularizare rau Vedea in zona localitatii Bragadiru , judetul Teleorman.  

În  2018  au  fost  în  curs  de  derulare  un  număr  de  30 (treizeci ) obiective  de  investiții  

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

Principal  de  Credite  Administrația  Națională  ,,APELE  ROMÂNE” București.  Scopul  acestor  

obiective  de  investiții  a  fost: regularizare  albie, apărare  împotriva  inundațiilor  prin  lucrări  de  

îndiguire, alimentare  definitivă  cu  energie  electrică,  mărirea  gradului  de  siguranță  în  

exploatare  a  acumulărilor, sisteme centralizate de incalzire cu centrale, racorduri canalizare 

,reabilitare spatii tehnologice, reabilitari de sedii pentru  îmbunătățirea  condițiilor  de  muncă, 

proiect pentru reteaua IT .  

                            

ACHIZIȚII, LUCRĂRI ȘI SERVICII 

 În anul 2018, personalul din cadrul  SERVICIULUI  A.L.S a îndeplinit următoarele 

activități: 

• A identificat necesarul de achiziţii pe anul 2018 prin centralizarea solicitărilor 

transmise de către subunităţile şi compartimentele din cadrul A.B.A.A.V.- PITESTI; 

• A întocmit și supus spre aprobare Programul anual al achiziţiilor publice  si Strategia 

anuala ; 

• Ori de cate ori a fost nevoie  s-a actualizat Programul de achiziţii cu modificările 

propuse de către subunităţile şi compartimentele din cadrul  A.B.A.A.V.- PITESTI; 

• S-au întocmit documentaţiile de atribuire și notele justificative,/ strategii de 

contractare, D.U.A.E. pentru iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică si 

a achizitiilor directe; 



 

 

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

Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice;  

• A participat la deschiderea și evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de 

achiziție publică inițiate, a întocmit rapoartele de atribuire și comunicările privind rezultatul 

procedurilor; 

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

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

• A urmărit constituirea/ eliberarea garanțiilor de participare constituite de ofertanți în 

cadrul procedurilor de achiziție; 

• S-au întocmit  notele justificative pentru achizițiile directe curente / strategiile de 

contractare; 

• Achizitiile directe s-au  facut prin Anunturi de publicitate sau direct din catalogul 

electronic de produse/ servicii/ lucrari; 

• A transmis în SEAP Notificările privind achizițiile directe care s-au desfasurat 

offline; 

Raportul procedurilor / contractelor: 

• 34 notificări pentru achizițiile offline; 

• 324  achiziții directe –produse/ servicii/ lucrări prin catalogul electronic pus la dispoziție pe 

noua platforma  SEAP;  

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

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

• 3 licitații deschise/ loturi –  anunț de participare in S.E.A.P. - produse/ servicii/ lucrări. 

            

FINANCIAR 

 

              In cursul anului 2018 activitatea din cadrul Biroului Financiar s-a desfasurat in 

conditiile respectarii sarcinilor, responsabilitatilor si obligatiilor prevazute in fisele de post ale 

salariatilor biroului, dupa cum urmeaza:         

• Intocmirea lunara a statelor de plată aferente salariilor de bază, concediilor medicale, 

concediilor de odihna si altor drepturi de personal  si depunerea declaratiilor aferente (Declaratiile 

112 si 100), precum si a statelor de plata pentru concediile de odihna solicitate in avans si pentru 



 

 

alocatiile de hrana si intocmirea documentelor de plata a drepturilor de personal  (cheltuieli salariale 

in bani), precum si a contributiilor angajat/angajator. De asemenea, s-au intocmit propuneri de 

angajare a creditelor bugetare, angajamente bugetare, ordonantari de plata, ordine de plata pentru  

cheltuielile salariale in natura (vouchere de vacanta), in cursul anului 2018. 

• Introducerea BVC provizoriu(1/12)/initial/ rectificat/ modificat in aplicatia specifica ANAF 

– FOREXEBUG, prin accesarea ultimei variante de buget individual. 

In anul 2018, pentru cheltuielile de personal, s-au efectuat plati in valoare totala de 57.737.617 

lei, din care: 

- cheltuieli salariale in bani: 54.247.193 lei 

- cheltuieli salariale in natura (vouchere de vacanta):1.599.900 lei 

- contributii angajator: 1.890.524 lei 

• S-au operat in aplicatia specifica CAB (Control Angajamente Bugetare) angajamentele 

bugetare, respectiv receptiile pentru acordarea in avans sau decontarea cheltuielilor de cazare, 

transport si diurna, precum si angajamentele bugetare si receptiile privind drepturile de personal. 

• S-a tinut evidenta contabila a urmatoarelor conturi contabile: 421”Personal- salarii datorate”, 

423”Personal- ajutoare si indemnizatii datorate”, 425”Avansuri acordate personalului”, 

427”Retineri din salarii datorate tertilor”, 428”Alte datorii si creante in legatura cu personalul”, 

431”Asigurari sociale”, 437”Asigurari de somaj”, 444”Impozit pe salarii”, 446000001”Alte 

impozite, taxe si varsaminte asimilate”  si a fost verificat lunar concordanta datelor din 

centralizatorul de salarii cu cele din conturile de salarii, la nivel de ABAAV. 

• S-a verificat lunar si cumulat concordanta dintre conturile de salarii (421,431,437) si cele de 

cheltuieli cu salariile (641,645), la nivel de analitic. 

• S-a tinut evidenta contului 7700000F10.1”Finantarea de la Buget- cheltuieli surse proprii-

cheltuieli de personal”, 770000F10.4”Finantarea de la Buget- cheltuieli surse propria- alte 

cheltuieli”,precum si a contului 770000A20 “Finantare de la Buget- plati ani precedenti recuperate 

in anul curent” , verificandu- se concordanta dintre datele furnizate de extrasele de cont si cele din 

documentele justificative (centralizatoare salarii, state de plata etc). 

• Intocmirea zilnica a documentelor aferente procesului de angajare, lichidare, ordonanţare şi 

plată a cheltuielilor instituţiilor publice (ALOP), respectiv propuneri de angajare, angajamente, 

ordonanţări şi ordine de plată pentru furnizorii producţie(bunuri si servicii- titlul 20 de cheltuieli) 

surse proprii si surse de la bugetul statului (stoc aparare/cadastru si gospodarirea apelor),dupa cum 

urmeaza: 

-  cheltuieli totale cu bunuri si servicii, surse proprii : 15.014.779 lei 



 

 

- cheltuieli cadastru si gospodarirea apelor (surse bugetare): 78.807 lei 

- cheltuieli pentru prevenirea si combaterea inundatiilor (stocul de aparare - surse bugetare) : 

359.387 lei 

• Inventarierea lunara a disponibilului din casierie, verificarea documentelor  existente la 

Registrul de casă,  exactitatea soldului ; 

S-au intocmit procese verbale de inventariere a soldului existent in casierie, pentru contul curent 

surse proprii (RO34TREZ0465025XXX006896), (RO73RZBR0000060011361950 – cont 

CTAMV), (RO37TREZ0465005XXX005417 – garantii participare licitatii). 

• Fundamentarea şi elaborarea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  pentru 

activitatea proprie si rectificarea bugetară pe baza propunerilor compartimentelor  de specialitate ;  

• Intocmirea trimestriala sau lunara (cf. Lege 500/2002) si transmiterea catre Trezorerie a 

cererilor de deschidere/dispozitiilor de retragere a creditelor bugetare, precum si urmărirea 

încadrarii în prevederile BVC a cheltuielilor pe structura  titlurilor, alineatelor, articolelor bugetare 

şi aprobarea BVC– ului rectificativ de către A.N. „Apele Române”; 

• Intocmirea lunară a  indicatorilor bilanțieri  ( anexa 01 - Bilanț forma scurtă ), a situatiei 

preliminate- estimare plati, precum si intocmirea saptamanala, incepand cu noiembrie 2018 a 

Raportarii executiei bugetare pe indicatori . 

• Calcularea şi întocmirea lunara a  indicatorilor de performanţă (grad incasare si recuperare 

creante), precum si a situatiei cheltuielilor, pentru toate sursele. 

• S-au intocmit, de asemenea, adeverinte privitoare la drepturi de salarii si retineri efectuate 

din acestea, la solicitarea persoanelor fizice, juridice, precum si adeverinte de venit, necesare 

salariatilor pentru primarie, Casa de Sanatate etc. 

• Evidentierea garantiilor  gestionare, constituirea, calculul, retinerea si verificarea acestora, 

urmărind corelația conturilor de garanții și a disponibilului  în contul de bancă, precum si evidenta 

si urmarirea deducerilor personale pentru salariatii institutiei care au persoane in intretinere (sot, 

sotie, copii, rude pana la gradul II inclusiv etc). 

• In cursul anului 2018 s-au realizat punctaje cu Administratia Judeteana a Finantelor Publice 

in baza Fiselor sintetice emise de ANAF, in scopul verificarii stingerii obligatiilor institutiei catre 

bugetul statului(cf.sold fise sintetice) si situatia existenta in contabilitatea institutiei. S-au luat 

masuri de remediere a diferentelor constatate, in cazul constatarii de necorelatii, prin intocmirea si 

transmiterea unor adrese catre ANAF. 

 


