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RAPORT DE ACTIVITATE
a Administraţiei Bazinale de Apă Olt în anul 2015
În decursul anului 2015, compartimentele din cadrul Administraţiei Bazinale de
Apă Olt au desfăşurat următoarele activităţi principale:

DISPECERAT
Dispeceratul Administrației Bazinale de Apă Olt este centrul de concentrare a
informaţiilor operative hidrometeorologice şi de gospodărire a apelor din bazinul hidrografic
Olt. Asigură suportul logistic necesar colectării, validării, prelucrării, centralizării precum și a
transmiterii automate a datelor și informațiilor de specialitate pe ansamblul A.B.A. Olt.
Constituie centrul de colectare și stocare a datelor operative hidrometeorologice și de
gospodărire a apelor, în vederea fundamentării deciziilor de exploatare și constituirii bazei de
date.
Dispeceratul a sigurat funcţionarea fluxului informaţional în condiţii optime atât în
situaţii normale cât şi în timpul fenomenelor hidro-meteorologice periculoase.
Anul 2015 a fost un an cu precipitații mai reduse în comparație cu anul precedent,
s-au produs mai puține perioade de ape mari și viituri pe cursurile de apă din bazinul
hidrografic Olt (preponderent în bazinul inferior al Oltului) cu depășirea cotelor de apărare la
numeroase stații hidrometrice.
Precipitații abundente și unde de viitură s-au înregistrat în perioadele:
- 06-07.03.2015, pe cursuri de apă din județele Vâlcea și Olt;
- 28-29.03.2015, pe cursuri de apă din județele Vâlcea, Olt și Brașov ;
- 27.05.2015, pe pârâul Dacia din județul Brașov;
- 26-27.06.2015, pe cursuri de apă din județele Brașov și Sibiu;
- 26-28.11.2015, pe cursuri de apă din județele Vâlcea și Olt;
In perioadale cu viituri în general s-au depășit cotele de atenție. Depășiri ale cotelor de inundație
s-au produs numai în trei cazuri. Pe pârâurile Homorod Ciucaș și Cozd (jud.Brașov) în data de
26.06.2015 și pe pr.Beica (jud.Olt) pe 28.11.2015.
Prin compunere și propagare pe râul Olt s-a produs o undă de viitură cu debit maxim
tranzitat de 995 mc/s în secțiunea Izbiceni în perioada 28-29.11.2015 care a necesitat aplicarea
exploatării coordonate a cascadei de acumulări de pe râul Olt cu scopul de a proteja și menține
în siguranță liniile de apărare situate aval de CHE Izbiceni.
S-a monitorizat permanent evoluția alunecării versantului la Râpa Brădișor, jud.Vâlcea
care pune în pericol albia râului Lotru aval de baraj Brădișor. După perioadele cu precipitații
abundente prin colaborare cu Suc.Hidrocentrale Rm.Vâlcea și realizarea unor goliri de fund
controlate din acumularea Brădișor s-a reușit menținerea secțiunii de scurgere a albiei râului
Lotru aval de acest baraj.
Dispeceratul A.B.A.Olt a monitorizat evoluția nivelurilor pe fluviul Dunărea.
Incinta îndiguită Potelu-Corabia a intrat în faza I-a de apărare o perioadă scurtă de timp între
09-10.03.2015. Debitul maxim realizat pe Dunăre la stația hidrometrică Bechet a fost de 9970
mc/s.
In anul 2015 dispeceratul A.B.A.Olt a monitorizat 34 de evenimente de calitate ale
corpurilor de apă din care 25 de cazuri au fost validate ca poluări accidentale ale cursurilor de
ape fiind cauzate de deversarea accidentală a apelor menajere sau de produse petroliere,
celelalte cazuri fiind datorate unor accidente rutiere care au produs doar poluarea carosabilului.
Efectele acestor poluari accidentale s-au resimțit pe tronsoane reduse de râu și au fost anihilate
prin intervenția promptă a specialiștilor de la A.B.A.Olt și S.G.A.-uri.
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In perioada 16-19.06.2015 dispeceratul a coordonat desfășurarea exercitiului de
simulare inundații în județele Harghita și Covasna cu scopul verificări modului de funcționare
a fluxului informațional-decizional pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de
inundații în bazinul hidrografic Olt.
Între alte evenimente monitorizate de dispeceratul A.B.A.Olt menționăm reactivarea
alunecării haldei de steril Panga Nord de la Berbești, jud.Vâlcea, urmare unor precipitații
abundente căzute în zonă în data de 30.06.2015.
Dispeceratul a asigurat fluxul informaţional operativ pentru judeţul Vâlcea prin
transmiterea avertizărilor hidrometeorologice la instituţiile judeţene cu atribuţii în
gestionarea acestor fenomene.

APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR
- Începând cu luna februarie a anului 2015, Compartimentul AII al ABA Olt, în conformitate
cu prevederile Directivei 2007/60/EC privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații,
a participat la elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundații pe B.H.Olt,
activitate care s-a derulat pe tot parcursul anului 2015. Pe baza catalogului de măsuri
potențiale la nivel național, precum și a rezultatelor care se vor centraliza pe toată durata
procesului de consultare publică, vor fi propuse măsurile privind managementul riscului la
inundații pentru perioada 2016-2021. Procesul de consultare publică s-a desfășurat la nivel
de bazin hidrografic, în colaborare cu SGA-urile și cu Instituția Prefectului din jud. Harghita,
Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, precum și în Comitetele de Bazin.
- Primele patru capitole din Planul de Management al Riscului la Inundații pentru B.H.Olt
sunt disponibile publicului, pe site-urile
MMAP (www.mmediu.ro), ANAR
(www.rowater.ro), ABA (www.rowater.ro/aba) și INHGA (www.inhga.ro).
- In perioada martie – aprilie 2015 s-au desfăşurat acţiuni de verificare a modului în care au
fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în
localităti, pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apelor mari. La această acţiune au
participat toate unităţile cu atributii în gestionarea riscului la inundaţii: SGA, Prefectură,
IJSU, Garda de Mediu. Acţiunea desfășurată în baza unei tematici stabilite și comunicate de
Ministerul Mediului și Schimbarilor Climatice s-a finalizat prin încheierea unor procese
verbale de constatare la fiecare județ, cu măsuri de remediere a deficienţelor constatate şi
termene de remediere a acestora;
- Personalul SGA Vâlcea și ABA Olt a monitorizat permanent evoluția alunecării versantului
la Râpa Brădișor, jud.Vâlcea care pune în pericol albia râului Lotru aval de baraj Brădișor.
După perioadele cu precipitații abundente prin colaborare cu Sucursala Hidrocentrale
Rm.Vâlcea s-a realizat goliri de fund controlate din acumularea Brădișor în vederea
menținerii secțiunii de scurgere a albiei râului Lotru aval de acest baraj.
- În perioada 16-19.06.2015 Compartimentul A.I.I. împreună cu Dispeceratul și Serviciul de
Hidrologie au coordonat desfășurarea exercițiului de simulare inundații în județele
Harghita și Covasna cu scopul verificări modului de funcționare a fluxului informaționaldecizional pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații în bazinul
hidrografic Olt.
- De asemenea, compartimentul A.I.I., împreună cu dispeceratul A.B.A.Olt au urmărit
reactivarea alunecării haldei de steril Panga Nord de la Berbești, jud.Vâlcea, ca urmare a
unor precipitații abundente căzute în zonă în data de 30.06.2016. SGA Vâlcea monitorizează
alunecarea care a obturat pârâul Tărâia.
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- Având în vedere că anul 2015 a fost un an cu precipitații mai reduse în comparație cu anul
precedent, s-au produs mai puține perioade de ape mari și viituri pe cursurile de apă din
bazinul hidrografic Olt, preponderent în bazinul inferior al Oltului. S-au depășit cotelor de
inundații pe pârâurile Homorod Ciucaș și Cozd (jud.Brașov) în data de 26.06.2015 și pe
pr.Beica (jud.Olt) pe 28.11.2015. Prin compunere și propagare pe râul Olt s-a produs o undă
de viitură cu debit maxim tranzitat de 995 mc/s în secțiunea Izbiceni în perioada 2829.11.2015 care a necesitat aplicarea exploatării coordonate a cascadei de acumulări de pe
râul Olt cu scopul de a proteja și menține în siguranță liniile de apărare situate aval de CHE
Izbiceni.
- Concomitent cu aceste măsuri Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al A.B.A. OLT, a
desfășurat fluxul informațional conform prevederilor legale, a monitorizat în permanență
punctele critice din bazin, a intervenit la Sucursala Hidrocentrale Rm. Vâlcea pentru
dispunerea măsurilor necesare de pregolire din acumulări pentru asigurarea tranșelor de
atenuare pe râul Olt.
- Urmare fenomenelor produse la nivelul A.B.A.OLT și S.G.A-urile din bazin au fost dispuse
măsuri menite să limiteze și să diminueze efectul fenomenelor hidrometeorologice
periculoase produse.
- La nivelul județului Vâlcea s-a intervenit cu materialele din stocul de apărare și utilaje din
dotare la Iazul Morților și Olănești.
- S-a monitorizat evoluţia fenomenelor meteorologice şi a situaţiei hidrologice pe toate
cursurile de apă unde au fost înregistrate cote de atenţie, inundaţie şi pericol, conform
fluxului informaţional, prin Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv
personalul tehnic şi formaţiile de lucru din cadrul SGA Vâlcea, SGA Olt.
- De asemenea, s-au dispus măsurile care se impuneau pentru prevenirea şi diminuarea unor
eventuale pagube produse de inundaţii, s-a instituit serviciul de permanenţă la sediile
primăriilor, s-au pus în aplicare planurile locale de apărare împotriva inundaţiilor și
Regulamentele de exploatare de la acumulari, s-au monitorizat în permanenţă zonele
vulnerabile de către salariați din cadrul ABA Olt, SGA Vâlcea, SGA Olt, s-au raportat cotele
apelor din zonele vizate la intervale de o oră sau 3 ore după caz şi s-au stabilit echipe mixte
la nivelul CJSU Vâlcea și CJSU Olt pentru deplasări operative în teritoriu în vederea
coordonării acţiunilor de intervenţie.
- S-a achiziţionat din surse proprii și din lista de investiții materiale, echipamente și mijloace
de intervenție, în completarea stocului de apărare.
- In perioada septembrie- noiembrie 2015 la solicitarea Ministerului Mediului si Schimbarilor
Climatice și în baza unei tematici stabilite s-a desfășurat acțiunea de verificare a stării tehnice
și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor în
judetele aferente bazinului hidrografic Olt.
La nivelul fiecarui județ s-au inventariat punctele critice pe cursurile de apă în vederea
monitorizării lor și pentru intervenții în situații de urgență.

EXPLOATARE LUCRĂRI – UCC ȘI SIGURANȚA BARAJELOR
Programul de gospodărire a apelor pentru anul 2015 a cuprins valoarea tuturor
cheltuielilor ce s-au efectuat pentru asigurarea exploatării la parametrii proiectaţi ai lucrărilor
hidrotehnice aflate în administrare, precum şi întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport
şi terasiere.
A.B.A. Olt are în administare :
- 22 acumulări, din care :
 7 acumulări permanente : Mesteacănul (Bălan), Frumoasa din judeţul Harghita, Moacșa
Pădureni din județul Covasna, Săcele, Dopca, Hamaradea din județul Brașov şi Gura
Râului din județul Sibiu;
5

15 acumulări nepermanente : Șuta din județul Harghita, V. Cetății din județul Braşov,
Beneşti, Retiş din judeţul Sibiu, Păușa din județul Vălcea, Săltănești, Brebeni, Caracal,
Dioşti, Aleşteu, Grozăveşti, Drăghiceni, Redea, Redișoara, Vlădila din judeţul Olt.
- 1321,89 km îndiguiri;
- 1324,06 km regularizări;
- 250,08 km apărări de mal cu consolidări;
- 20 prize și noduri hidrotehnice, însumând un debit instalat de 210,18 mc/s, cele mai
importante fiind : Oclan, Vârghiş – jud. Harghita, Vulcan, Dâmbu Morii, Ghimbăşel, Berivoi,
Nod hidrotehnic Făgăraș, Rupea 2 buc., Măieruş – jud. Braşov, Priza Olt 3 buc., Drăgăneşti,
Ipoteşti – jud. Olt
- 7 staţii de pompare însumând un debit instalat de 46,3 mc/s;
- 15 canale și aducţiuni însumând 101 km.
În anul 2015 prin Programul de gospodărire a apelor s-a intervenit cu lucrări de
întreţinere la construcţiile hidrotehnice din administrare şi cu lucrări de reparaţii curente mai
ales la lucrările ce apără obiective sociale şi aşezări omeneşti. Au fost întocmite documentaţiile
tehnice necesare privind mentenanța lucrărilor din administrare, întreţinerea cursurilor de apă
şi decolmatări.
S-au propus lucrari de reparaţii curente, respectiv consolidări de mal cu piatră brută ( r.
Olt la Ciceu, r. Olt la Ilieni , r. Olt la Capeni), apărare de mal cu peree de piatra (r. Olt la
Maierus, r. Olt la Augustin), apărări de mal cu peree de beton ( r. Olănești la Rm. Vâlcea, pr.
Lotru la Păscoaia). Pentru stabilizarea talvegului cursurilor de apă au fost prevăzute lucrări de
reparaţii la traverse şi praguri (pr. Avrig la Avrig , pr. Porumbacu la Porumbacu).
Pentru acumularile permanente și nepermanente s-au propus: reabilitare echipament
hidromecanic casa vanelor ( baraj Bălan), stabilizare versant ( baraj Frumoasa), reparații la
coronament (baraje Gura Râului, Frumoasa), reparație echipament hidromecanic ( baraj Gura
Râului)
La capitolul sedii, clădiri s-au propus lucrări de reabilitare : canton Moacșa, bază de
mecanizare Chilieni S.G.A. Covasna, canton Alțâna, Avrig S.G.A. Sibiu, atelier Troianu
S.G.A.Vâlcea, canton 2, canton 5 Potelu Corabia, sediu S.G.A. Olt.
Lucrările cuprinse în planul tehnic au fost stabilite pe baza constatarilor consemnate de
personalul de exploatare și a celor efectuate în teren cu ocazia controalelor periodice, asupra
starii tehnice a constructiilor de g.a., realizate de sisteme și serviciul Exploatare din cadrul
A.B.A. Olt.
În albiile minore ale cursurilor de apă amenajate sau neamenajate s-au executat lucrari
de întreținere și igienizare, pentru asigurarea secțiunii de scurgere, mentinerea albiilor stabile,
pentru protejarea localităților, terenurilor riverane, obiective social-economice, asigurarea
igienizarii cursurilor de apă.
Prin igienizarea cursurilor de apa şi a lacurilor de acumulare, a fost asigurată permanent
curătenia albiilor cursurilor de apă, curățenia suprafeţei lacurilor, a malurilor şi zonelor de
protecţie a acestora.
Lucrarile s-au executat prin forțe proprii, cu personalul de la formaţiile de lucru, din
cadrul fiecărui sistem de gospodărire a apelor, iar pentru lucrarile la care nu am dispus de
personal calificat, precum, reabilitare echipament hidromecanic, refacerea reţelei de energie
electrică, s-a lucrat cu firme terțe.
S-au realizat manevre şi acţionari la instalatiile hidromecanice (stavile, vane) şi
echipamente hidraulice (pompe) pentru livrarea debitelor, reglarea nivelului apei în lacurile
de acumulare, citirea şi înregistrarea datelor la aparatura de măsură și control.
Prezentăm în tabelul de mai jos principalele volume de lucrări programate și realizate
prin Programul de Gospodărire a Apelor pentru anul 2015:
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Volume de lucrari

Terasamente
Beton
Piatră
Lucrari de protecție și finisaje
Igienizări cursuri
de apă

U.M.

Plan 2015

Realizat 2015

mii mc
mc
mc
mp
km

878,5
4363,9
8708
23243,5
167,4

942,96
3466,1
7743,3
23074,02
179,62

Principalele lucrări de reparații curente executate în anul 2015:
Reparații disipator pe pr. Fișag- Bancu ;
Consolidare zid de sprijin pr. Fișag -Cetățuia ;
Consolidare cu piatră r. Olt la 500 m aval confl. cu pr. Căpeni, L=75 m;
Împrejmuire canton Moacșa;
Recalibrare pr. Ghelința-aval Ghelința ;
Consolidare cu piatră pr. Bârsa amonte CSA 1;
Consolid. mal pr. Bârsa av. confl. pr.Ghimbășel mal drept;
Consolid. mal pr. Bârsa av. confl. pr.Ghimbășel mal stâng;
Reparații curente parapet din beton îndiguire și regularizare pr. Hârtibaciu la Hosman ;
Reparații coronament baraj Gura Râului;
Racord și inst. electrică canton coada lacului Pisc Gura Râului;
Modernizare canton hidrotehnic Alțâna ;
Reparații curente clădiri formația mecanizare S.G.A. Sibiu ;
Reparații prag beton pr. Porumbacu- Porumbacu de Jos;
Reparații prag beton pr. Porumbacu- Porumbacu de Sus;
Reparații gabion pe pr.Muereasca la Muereasca punct Stolovan;
Refacere lucr. hidrotehnice pe pr. Olănești la Râmnicu Vâlcea zona Stadion Chimistul;
Reparație apărare de mal pr. Dejeasca- Vitomirești;
Reparații instalații sediu SGA Olt;
Reparații sediu S.G.A. Olt.
În cadrul Programului de Gospodărire a Apelor o atenție deosebită s-a acordat și
capitolului exploatare, unde sunt cuprinse toate lucrările și operatiunile tehnologice ce se
efectuează pentru utilizarea lucrărilor de gospodarire a apelor în scopul pentru care au fost
realizate, la parametrii proiectați și pentru supravegherea permanentă a acestora.
Pentru anul 2015 s-au planificat și realizat manevre și acționări la instalațiile
hidromecanice (stavile, vane) și echipamente hidraulice (pompe) pentru livrarea debitelor,
reglarea nivelului apei în lacurile de acumulare, citirea și înregistrarea datelor la aparatura de
măsură și control, respectiv 442579 ore.
S-au realizat măsurători topometrice și întocmire releveu construcție pentru sediul A.N.
Apele Române, din str. Edgar Quinet, București, în vederea întocmirii Documentației de primă
înscriere în Cartea Funciară.
S-au realizat măsurători topometrice pentru acumularera Săltănești, în vederea
întocmirii Documentației de primă înscriere în Cartea Funciară, documentație ce a fost deja
intabulată.
Activitatea de coordonare – exploatare acumulări
Lunar s-a întocmit Raportul privind realizarea programului de exploatare a principalelor
lacuri de acumulare din bazinul hidrografic Olt pe luna în curs și propunerile privind programul
de exploatare pe luna următoare.
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S-a fectuat verificarea pentru conformitate a debitelor uzinate și a volumelor de apă
asigurate pentru producerea de energie electrică prin hidrocentrale, transmise de Hidroelectrica
S.A. odată cu procesul verbal de recepție a serviciului de asigurare al apei brute pentru
producerea energiei electrice.
S-a completat zilnic caracteristicile tuturor lacurilor de acumulare, respectiv Voila,
Viștea, Arpașu, Scorei, Avrig, Racovița, Robești, Cornetu, Malaia, Gura Lotrului, Turnu,
Călimănești, Dăești, Rm. Vâlcea, Râureni, Govora, Băbeni, Ionești, Zăvideni, Drăgășani,
Strejești, Arcești, Slatina, Ipotești, Drăgănești, Frunzaru, Rusănești, Izbiceni.
S-a întocmit Raportul anual privind modul de exploatare al lacurilor de acumulare
Frumoasa, Săcele, Gura Râului și Vidra.
Activitatea de urmărirea comportării construcţiilor
Activitatea de U.C.C. este organizată în baza legislaţiei în vigoare (Legea 10/ 18
ian.1995 privind calitatea în construcţii, Normativul P130 – 1999, STAS 7883-1990, Legea nr.
466 din 18 iul. 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind
siguranţa barajelor, Ordinul M.A.P.M. nr.115/11 febr. 2002 pentru aprobarea Metodologiei
privind stabilirea categoriilor de importanţă a barajelor – NTLH 021), fiind reglementată la
nivelul Administraţiei Bazinale de Apă prin decizia Directorului A.B.A. Olt.
Urmărirea comportării construcțiilor se realizează:
-la nivel de urmărire curentă pentru un numar de 16 baraje prin personalul de exploatare
al acumulării şi tehnic la nivel de S.G.A.;
-la nivel de urmărire specială pentru un număr de 5 baraje (echipate cu A.M.C.) prin
personalul de exploatare al acumulării şi tehnic la nivel de S.G.A. şi A.B.A. Olt .
S-a întocmit și transmis la Administrația Națională „Apele Române”, Raportul privind
comportarea lucrărilor hidrotehnice din administrarea A.B.A. Olt pentru anul 2015.
S-au întocmit și avizat la A.N. Apele Române două expertize tehnice privind siguranța
în exploatare a barajelor Frumoasa și Dopca.
S-au executat măsurători topometrice și s-au întocmit studiile geodezice pentru anul
2015 la barajele Gura Râului – jud. Sibiu, Dopca și Săcele – jud. Brașov, Frumoasa și
Mesteacănu – Bălan, jud. Harghita.
S-au executat măsuratori topobatimetrice pentru stabilirea curbei de capacitate la
acumulărea Moacșa Pădureni.
S-au executat măsurători la diguri pentru stabilirea eventualelor tasări și pentru
verificarea cotelor de proiectare.
În vederea întocmirii documentațiilor pentru Planul Tehnic 2015 s-au executat
măsurători topometrice la lucrările de pe pr. Olănești la Chimistul.
S-au analizat și s-au întocmit referate tehnice de specialitate în vederea aprobării
regulamentelor de exploatare la un număr de 5 baraje și acumulări din categoria de importanță
A, B, aflate în administrarea S.C. Hidroelectrica S.A. și anume: C.H.E. Drăgănești, Frunzaru,
Rusănești, Izbiceni.
Au fost analizate și aprobate 15 regulamente de exploatare pentru barajele și acumulările
din categoria de importanță C, D, aflate în administrarea altor deținători și anume:C.H.E. SebeșBrașov, A.H.E. Boia 1,2,3, baraj Turcu –MHC Codlea 1, A.H.E. Tomșani, M.H.C. Bălan,
acumulări Crușov, Vădastra, Deveselu, Comăncuța, Comăncuța 1, Comăncuța 2, Daia 1, Daia
2, Daia 3, Olari.
Pe parcursul anului 2015 s-au desfășurat 6 ședințe ale Comisiei Teritoriale Muntenia
Vest de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă a lucrărilor hidrotehnice
încadrate în categoria de importanţă C,D. S-au verificat în teren veridicitatea datelor cuprinse
în documentațiile depuse, pentru formularea punctului de vedere al A.B.A. Olt privind
autorizarea din punct de vedere al siguranței în exploatare. S-au întocmit referatele de avizare
și s-au eliberat 18 autorizații de funcționare în siguranță, pentru B.H. Olt.
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Deasemenea s-a participat la 3 ședințe CONSIB unde s-au prezentat documentațiile de
evaluare a stăii de siguranță pentru 5 baraje și acumulări din categoriile A și B: baraj Negovanu,
Robești,Voila, Galbenu, Mălaia. S-au întocmit referatele tehnice pentru analizarea
documentațiilor de evaluarea stării de siguranță depuse la CONSIB.
S-au întocmit materialele pentru ședințele reunite ale Comisiilor teritoriale și CONSIB,
astfel:
 s-a completat şi verificat Lista actualizată a barajelor şi lacurilor de acumulare aflate
în exploatare la nivelul anului 2015 în bazinul hidrografic OLT (REBAR);
 s-a actualizat Situația barajelor din categoria C și D la nivelul anului 2015;
 s-a actualizat Lista barajelor și digurilor din b.h.Olt care realizează depozite de deșeuri
industriale;
 s-a completat Lista Lucrărilor hidrotehnice speciale.
S-a întocmit și raportat bianual la A.N. Apele Române Lista regulamentelor,
autorizațiilor și avizelor la barajele din administrarea A.B.A. Olt.

HIDROLOGIE, HIDROGEOLOGIE ŞI PROGNOZE BAZINALE
Activitatea de hidrologie hidrogeologie are drept scop organizarea si efectuarea de observatii si
masuratori pentru cunoasterea resurselor de apa si a regimului acestora, intocmirea de studii,
analize si prognoze la nivelul bazinului hidrografic. Reteaua este formata din 7 statii
hidrologice, Servciul Prognoze bazinale, hidrologie si hidrogeologie si o echipa de pompari
experimentale, care monitorizeaza activitatea de la :
- 104 statii hidrometrice pe rauri, 66 statii hidrometrice la folosinte cu masuratori
sistematice, 85 folosinte cu masuratori expeditionare, 88 folosinte cu date de la beneficiari, 261
sectiuni de monitorizare a calitatii apei unde se executa masuratori de debite, 14 lacuri de
acumulare, 1 bazin reprezentativ(Moeciu), 150 sectiuni satelit, 55 izvoare, 7 statii
evaporimetrice si 95 statii hidrogeologice cu 228 foraje.
Servciul Prognoze bazinale ,hidrologie si hidrogeologie a realizat urmatoarele activitati:
- A finalizat materialele hidrometrice pentru constituirea fondului national de date, inclusiv
analiza pe bazin, anuarul hidrologic , in urma activitatii de analiza a prelucrarii datelor si
validarii solutiilor rezultate din activitatea retelei hidrologice, cu privire la intocmirea studiilor
anuale pentru anul 2014, de catre INHGA. Concluzia fiind ca materialele hidrometrice
prelucrate corespund in totalitate normelor metodologice in vigoare, putand fi utilizate in
lucrarile hidrologice.
- A elaborat prognoze hidrologice,a intocmit corelatii pentru actualizarea bazei de prognoza.
- A intocmit planurile si sintezele specifice;
- A finalizat
si inaintat la I.N.H.G.A studiile hidrologice pentru toate statiile
hidrometrice,statii evaporimetrice si lacuri de acumulare din B.H.Olt, anuarul hidrologic si
hidrogeologic precum si rapoarte de specialitate privind folosintele consumatoare de
apa,sateliti,batimetria lacurilor de acumulare,granulometria din patul albiei, prelucrarea
nivelurilor de la foraje precum si pomparile experimentale pe anul 2014.
- A elaborat 104 studii hidrologice de debite maxime, pentru terti pe baza de contract.
La nivelul Administratiei Bazinale de Apa Olt s-a implementat Proiectul DESWAT (
Ape Distructive), care este orientat catre modernizarea infrastructurii Ministerului Mediului si
Desvoltarii Durabile pentru a oferii capabilitati sporite in detectarea, prognoza si prevenirea
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inundatiilor si a poluarilor accidentale asa cum sunt ele detaliate de Cerintele DESWAT. Scopul
principal al proiectului este modernizarea multiplelor niveluri de responsabilitate hidrologica
operationala ale Administratiei Nationale “Apele Romane” si a Institutului National de
Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). In bazinul Olt au fost automatizate 88 statii
hidrometrice (AHSS) si 17 statii pluviometrice (APSS).
Administratia Nationala “Apele Romane” a implementat proiectul “WATMAN – Sistem
informational pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I” , proiect prin care se pun
bazele aplicarii strategiei nationale pentru managementul resurselor de apa, inclusiv a situatiilor
generate de fenomenele hidrologice extreme ( seceta si ape mari, poluari sau accidente la
sistemul de gospodarire a apelor) in caz de dezastre, elaborata de Ministerul Mediului, Apelor
si Padurilor(MMAP). In cadrul bazinului hidrografic Olt au fost amplasate 48 statii
automatizate impartite pe categorii de folosinte: 5 statii pe baraje, 24 statii de zapada, 8 statii
pe derivatii, 6 statii de calitate, 2 statii la folosinte si 3 statii pe afluenti.
Printre obiectivele Serviciului Hidrologic mai exista si avertizarea in legatura cu eventualele
produceri, producerea si evolutia unor fenomene hidrometeorologice periculoase, elaborarea
si difuzarea diagnozelor si prognozelor hidrologice. Aceste obiective se realizeaza zilnic si ori
de cate ori este nevoie de catre Serviciul Hidrologic.

CADASTRUL APELOR ŞI PATRIMONIU
Pe parcursul anului 2015 biroul Patrimoniu – Cadastru a desfășurat următoarele activități:
- a întocmit sinteza cadastrală anuală;
- a asigurat ținerea la zi prin verificare și actualizare a inventarului domeniului
public al statului referitor la intrări și ieșiri de bunuri din grupa 1 – construcții;
- a centralizat documentațiile propuse de SGA-uri pentru trecerea unor bunuri din
patrimoniul public în cel privat al statului în vederea casării, a întocmit raportul către
Comitetul de Direcție și a înaintat documentația spre aprobare Comitetului de
Conducere al A.N.A.R.;
- în cursul anului 2015, ca urmare a certificării obținute de la ANCPI a realizat
documentațiile topo – cadastrale pentru 7 imobile, dintre care 5 au fost înscrise în cartea
funciară și a făcut măsurători pentru încă 6 imobile;
- în cadrul biroului s-au verificat 30 referate de oportunitate pentru lucrări de
decolmatare prin extragere de pietrișuri și nisipuri, pentru care s-au întocmit
documentațiile aferente pentru închirierea terenurilor respective și s-au efectuat
procedurile de închiriere propriu – zise;
- reprezentanții biroului au participat la inventarierea anuală a bunurilor
aparținând domeniilor public și privat al statului;
s-au dat răspunsuri la 66 solicitări adresate ABA Olt de către persoane juridice sau fizice.

GESTIUNE, MONITORING ŞI PROTECŢIA RESURSELOR DE APĂ
(GMPRA)
Activitatea Serviciului GMPRA s-a desfasurat Conform Programului de activităţi
prevazut in anul 2015, în concordanţă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 modificată prin
Legea 310/2003, Ordonanţa de Urgenţă 107/2002 (aprobată prin Legea 310/2003)completată
şi modificată prin Ordonanţa de Urgenţă 73/2005 aprobata prin Legea 400/2005 şi, în general,
cu noua legislaţie din domeniul apelor, cu normativele, metodologiile şi procedurile recent
publicate.
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Având la bază experienţa de teren, susţinută de datele anterior validate şi de evidenţele
din ce în ce mai complete realizate în ultimii ani, activitatile programate si realizate s-au
încadrat în orientările actuale, luând în considerare criteriile şi recomandările recente, care au
în vedere implementarea Directivei Cadru 60/2000 a Uniunii Europene.
Monitoringul calitativ al apelor
Monitoringul calitativ al apelor s-a bazat pe corelarea activităţii de P.C.A. şi urmărirea
evacuărilor la folosinţe cu programele laboratoarelor S.G.A. şi, după caz, al Staţiilor
Hidrologice;
Având in vedere modul de luare al deciziilor în domeniul gospodăririi apelor,
necesitatea monitorizării tuturor mediilor de investigare: apa, suspensii/sedimente şi biota,
ţinând seama de Directivele Uniunii Europene, precum şi de funcţionarea sistemului de
avertizare şi de intervenţii în situaţii de poluări accidentale, monitoringul calitativ este organizat
la nivelul Administratiei Bazinale de Apa Olt prin:
Subsistemul ape curgătoare de suprafaţă:161 - secţiuni caracteristice corpurilor de apă
Subsistemul lacuri artificiale şi naturale: 34 – lacuri – total monitorizate în anul 2015
Subsistemul ape subterane freatice: 128 – secţiuni foraje monitorizate în anul 2015
Subsistemul ape uzate: 374 – surse de poluare semnificative
ELABORAREA PROGRAMELOR SI SINTEZELOR DE GOSPODARIRE A APELOR

In anul 2015 au fost programate si realizate in cadrul Serviciului GMPRA urmatoarele
rapoarte si sinteze:
Raport privind stadiul realizării lucrărilor de alimentare şi epurare a apelor uzate,
- Planul de folosire a apei în perioadele hidrologice normale şi de evacuare a apelor uzate –
Balanţa Apei, programate pentru anul 2015, cât şi realizarea prevederilor balanţei la semestrul
I şi total an,
- Sinteza privind calitatea apelor pe b. h. Olt 2015,
- Manualul de Operare Monitoring pe b. h. Olt 2015
- Raport privind colectarea şi epurarea apelor uzate în anul 2015,
- Rapoarte semestrial privind stadiul calităţii apei în b. h. Olt,
- Rapoarte trimestrial privind poluările accidentale,
- Rapoarte săptămânale privind controalele efectuate pentru prevenirea poluărilor accidentale,
- Planul de prevenire şi combatere a efectelor poluărilor accidentale-reactualizare,
- Reactualizarea planului hidrometriei de exploatare a folosinţelor,
- Anuarul privind caracterizarea şi gospodărirea apelor,
- Raport tehnic privind gospodărirea apelor subterane,
- Raport tehnic privind extragerea nisipurilor şi pietrişurilor din albiile cursurilor de apă şi din
terase,
- Rapoarte trimestriale privind stadiul îndeplinirii prevederilor programelor de etapizare,
- Raport privind "Definirea Metodologiilor de evaluare a calitatii apelor in conformitate cu
Directiva Cadru 2000/60/EEC pentru toate elementele biologice.
- Raport privind folosintele de apa autorizate care intra sub incidenta IPPC Directiva
91/61/EEC, Directiva 76/464/EEC si Directiva 91/271/EEC.
- Raport privind stadiul autorizării impuse de Directiva 96/61/EC,
- Raport privind emiterea actelor de reglementare şi contravaloarea serviciilor de emitere a
acestora,
- Raport privind penalităţile calculate pentru abateri de la prevederile reglementate,
- Raport privind stadiul implementarii Dir.91/271/CEE pentru apele uzate urbane
Obiectivele principale ale planului de gospodărire integrata a calităţii şi cantităţii apei în b. h.
Realizarile din programul pe 2015 au fost făcute, în ansamblu, luând în considerare atât criteriile
de conformare cu orientările actuale în domeniu şi cu recomandările corespunzătoare ale
autorităţilor legate de acoperirea cu personal tehnic de specialitate, dotarea cu echipamente de
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laborator, tehnică de calcul, mijloace de transport, specificul hidrologic şi economic al zonei
administrate, etc.
S-au avut astfel în vedere:
 conformarea în timp util cu ultimele cerinţe care decurg din Ordonanţa de Urgenţă
107/2002, completată şi modificată prin Ordonanţa de Urgenţă 73/2005;
 creşterea performanţei în activităţile de teren printr-o mai bună coordonare a activităţilor
compartimentelor ce implică acţiuni comune sau colaborări;
 creşterea disciplinei utilizatorilor de apă prin instructaje mai eficiente şi sporirea exigenţei;
 creşterea acurateţei documentării şi îmbunătăţirea acţiunilor de dezvoltare a fondului de
date; actualizarea metodelor de lucru atât prin însuşirea noilor prevederi şi normative cât şi
prin folosirea tehnicii moderne de prelucrare şi stocare a datelor.
monitorizarea cât mai globală şi mai coerentă a activităţilor pe ape ale folosinţelor, utilizând
aceleaşi mijloace, inclusiv posibilităţile de comunicare rapidă.

LABORATORUL REGIONAL DE CALITATEA APEI
Laboratoarele de calitatea apei din ABA Olt au fost reacreditate in sistem multisite cf. cerintelor
standardului SR EN ISO /CEI 17025: 2005-,, Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor
de incercari si etalonari” in perioada 4-11 nov. 2014 ca urmare a auditului RENAR atribuinduli-se un nou certificat de acreditare LI 202 cu valabilitate din 15.01.2015 pana in 14.01.2019.
Conform programului anual de audituri interne al ANAR in perioada 2-5 noiembrie
2015 s-a desfasurat auditul intern iar in perioada 9-12 noiembrie 2015 s-a desfasurat auditul de
supraveghere RENAR.Nu s-a inregistrat decat o singura neconformitate care deja a fost
rezolvata si chiar a fost semnata anexa la contract pentru extinderea
Situatia realizarii manualului de operare aferent perioadei ian. 2015-dec.2015
Compartimentul laboratoare din cadrul ABA OLT cuprinde 6 laboratoare de calitatea
apei cu sediile in Slatina, Rm. Valcea, Sibiu, Brasov, Sf. Gheorghe si Miercurea Ciuc.
Laboratorul de calitatea Apei Rm. Valcea ca laborator regional efectueaza analize atat
pentru laboratoarele din bazin cat si pentru ABA Jiu si ABA Banat.
Obiectivul principal al laboratoarelor este realizarea Manualului de Operare in scopul
monitorizarii eficiente a parametrilor de calitate ai apei.
Tabelul de mai jos prezinta situatia realizarii Manualului de operare incepand din ian.
2015 si pana in luna noiembrie 2015.
Nr.
Crt.

VL
Ind. programati

VL
Ind.realizati

Incercari fizico-chim. si
micropoluanti organici
Ind
screening

22613

22000

2133

2133

275

275

52

52

Ind.
biologici
Ind.
microbiologici
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In totalul indicatorilor realizati nu s-au inclus indicatorii fizico-chimici din analizele pentru
terti acestia regasindu-se in veniturile intrate in bugetul ABA Olt si indicatorii fizico-chimici
din analizele aferente comenzilor interne.
Situatia veniturilor pt laboratoarele din ABA OLT

ABA OLT
SEDIU

HARGHITA

142 023,129

87 273,387

67 808

344 944

114 235

133 820,419

890 103,935

141 149,581

84 053,645

68 161,903

335 691,66

114 995

130 884,379

874 936,169

COVASNA

BRASOV

SIBIU

OLT

TOTAL ABA OLT
pana la dec. 2015

facturat analize
de laborator
Fara TVA(lei)
incasat analize
de laborator
Fara TVA(lei)

Realizarea obiectivelor propuse a fi de indeplinit pana la sfarsitul anului 2015
pentru imbunatatirea activitatii laboratoarelor

1. Desfasurarea auditului intern ANAR (perioada 2-5 nov. 2015);- REALIZAT
2. Desfasurarea auditului RENAR (perioada 9-12 nov. 2015);-REALIZAT
3. Mentinerea acreditarii laboratoarelor ABA Olt, identificarea si rezolvarea
neconformitatilor ; - REALIZAT
2. Realizarea in totalitate a Manualului de Operare pt.anul 2015 ce se constituie
comanda interna pentru toate laboratoarele din ABA Olt ;- REALIZAT
3. Optimizarea performantelor laboratorului prin participarea la intercomparari,
raportarea si analiza rezultatelor(cu ROLAB si schema Qualco Danube) ; Rezultate f. Bune la intercompararea pentru micropoluanti organici la
intercompararea in schema Qualco, transmiterea rezultatelor la ROLAB
pentru intercompararea pentru metale si nutrienti; includerea in schema de
intercomparare LGC pentru compusi organici volatili.
5. Cresterea eficientei economice prin urmarirea stocurilor si a consumurilor specifice
de reactivi in vederea eliminarii pierderilor nejustificate;- Inventarierea si
propunerea de casare pentru obiectele de inventar si mijloacele fixe pentru care
la LCA nu s-a facut casare de 12 ani-Realizata inventarierea si nu s-a realizat
casarea
6.
Interventia la echipamentele din laboratoare cf.contractelor de service si mentenanta
incheiate;- REALIZAT si extins perioada de interventie pana in anul 2016 la aceeasi luna
la care s-a incheiat contractul in 2015 la contractul cu firma VIOLA.

PLAN DE MANAGEMENT BAZINAL (PMB)
Activitatea biroului Plan de Management Bazinal consta in realizarea Planului de
Management al Apelor pe Bazin Hidrografic care reprezinta instrumentul Directivei Cadru
Apa, de planificare in domeniul apelor pe bazin hidrografic, care pe baza cunoasterii starii
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corpurilor de apa, stabileste obiective tinta pe o durata de 6 ani si propune masuri pentru
asigurarea surselor de apa si pentru atingerea “starii bune” a apelor in vederea utilizarii durabile.
In conformitate cu art.15 al Directivei Cadru Apa in cursul anului 2015 a fost realizat cel deal doilea Plan de Management care a cuprins actualizarea procesului de caracterizare a
bazinului hidrografic Olt pentru cel de-al 2-lea Plan de Management, conform cerintelor
Directivei Cadru Apa si elaborarea rapoartelor specifice, avand in vedere:
- Caracterizarea apelor de suprafata privind:
 tipologia si conditii de referinta
 delimitarea corpurilor de apa
 identificarea presiunilor semnificative
 evaluarea impactului antropic si riscul neatingerii obiectivelor de mediu
 analiza economica (analiza utilizarii apei, scenarii de evolutie a cerintei de
apa si a recuperarii costurilor)
- Analiza si validarea caracterizarii apelor subterane, realizate de catre INHGA,
avand in vedere: delimitarea corpurilor de apa, identificarea presiunilor
semnificative si evaluarea impactului antropic si riscul neatingerii obiectivelor de
mediu
Obiectivul acestei secțiuni este de a evalua importanța utilizării apei pentru
economie și pentru dezvoltarea socio-economică la nivelul spațiilor/bazinelor
hidrografice. Politica națională în domeniul apei cuprinde 2 sectoare distincte și
anume: managementul cantitativ și calitativ al resurselor de apă și managementul
serviciilor comunitare de utilități publice în domeniul apei, respectiv alimentare cu
apă, canalizare și epurare.
Contributii la finalizarea metodologiei de determinare a indicatorilor hidromorfologici
pentru cursurile de apa din Romania prin analiza metodologiei , observatii si propuneri
precum si aplicarea metodologiei la nivelul bazinului hidrografic Olt;
Contributii la elaborarea metodologiei de evaluare a indicatorilor hidromorfologici
pentru lacurile naturale, lacurile naturale puternic modificate si lacurile de acumulare
prin aplicarea metodologiei la nivelul bazinului hidrografic Olt;
A continuat procesul de actualizare a Registrului zonelor protejate elaborat la nivelul
bazinului hidrografic Olt, avand in vedere cerintele art. 6 privind actualizarea acestora.
Registrul se refera la identificarea si cartarea urmatoarele categorii de zone protejate:
Zone de protectie pentru captarile de apa (suprafata si subterana) destinate potabilizarii
Zone pentru protectia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic
Zone protejate pentru habitate si specii unde apa este un factor important
Zone vulnerabile la nitrati si zone sensibile la nutrienti
Zone pentru imbaiere
S-a publicat pe site-ul ABA Olt draft-ul Planului de Management al bazinului hidrografic
Olt, in conformitate cu Art.14 al Directivei Cadru Apa, in vederea consultarii publicului;
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In cadrul procesului de participare si consultare a publicului, în conformitate cu art. 14
al DCA, cu privire la proiectul Planului de management al bazinului hidrografic Olt au
fost realizare urmatoarele activitati:
- Organizarea de întâlniri de consultare a factorilor interesați, la nivelul ABA Olt, inclusiv
ședinte largite ale Comitetului de Bazin Olt, cu privire la proiectul Planului de
Management al bazinului hidrografic Olt
- Colectarea și analiza propunerilor de îmbunătățire ale factorilor interesați, revizuirea
si finalizarea Planului de management al bazinului hidrografic Olt, pe baza observatiilor
si comentariilor acceptate
- Elaborarea și transmiterea catre ANAR-DPMSB a rapoartelor de informare și consultare
a publicului
- Avizarea Planului de management al bazinului hidrografic Olt in cadrul ședinței
lărgite a Comitetului de Bazin al ABA Olt și aprobarea de către conducerea ABA Olt
A continuat procesul de monitorizare a stadiului implementarii programului de masuri
in conformitate cu cerintele art. 11 al Directivei Cadru Apa care a constat in evaluarea
stadiului implementarii masurilor de baza si suplimentare la nivelul anului 2014 stabilite in
cadrul programelor de masuri a primului Plan de management la nivelul bazinului hidrografic,
precum si monitorizarea progreselor referitoare la finantarea masurilor pentru aglomerarile
umane, activitatile industriale, activitatile agricole si alterari hidromorfologice.
A continuat procesul de realizare, administrare si actualizare a bazei de date referitoare
la reteaua hidrografica privind tipologia corpurilor de apa de suprafata, corpurile de apa de
suprafata si subterane, presiunile semnificative (surse de poluare, folosinte de apa, constructiile
hidrotehnice), zonele protejate, starea apelor de suprafata si subterane, masurile la nivelul
corpurilor de apa, exceptiile de la obiectivele de mediu, etc. in format GIS
Am participat la realizarea activitatilor de implementare a Directivei Cadru la nivelul
Districtului Hidrografic International al Dunarii (coordonate de Comisia Internationala
pentru Protectia Fluviului Dunarea - ICPDR), precum si la nivel bilateral respectiv
- Contributie la finalizarea Raportului privind analiza caracteristicilor Districtului
Hidrografic International al Fluviului Dunarii, impactul activitatilor antropice si analiza
economica a utilizarii apei – partea A, in conformitate cu cerintele Art. 5 al Directivei
Cadru Apa
- Contributie la elaborarea draftului Planului de Management al Districtului Dunarii, sub
coordonarea ICPDR
A continuat procesul de participare la realizarea activitatilor de implementare a
Directivei Cadru Apa si a celorlalte Directive Europene in domeniul calitatii apei la nivel
european si a raportarilor catre Comisia Europeana si Agentia Europeana de Mediu, conform
obligatiilor de raportare ale Romaniei avand in vedere contributii la realizarea activitatilor
aferente Strategiei Comune de Implementare a Directivei Cadru Apa si altor directive in
domeniul calitatii apei
Am participat la realizarea raportarilor WISE – REPORTNET si GIS catre Comisia
Europeana si Agentia Europeana de Mediu privind elaborarea raportarii WISE catre Comisia
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Europeana si Agentia Europeana de Mediu pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea
apelor uzate urbane, conform cerintelor art. 15
A continuat procesul de urmarire si raportare catre Ministerul Mediului si Schimbarilor
Climatice a stadiului de realizare a masurilor cuprinse in planurile de actiune ale Directivelor
Europene din ACQUIS-ul Comunitar Cap. 22 Protectia Mediului – Calitatea Apei, respectiv a
realizarii planurilor de masuri prioritare pentru anul 2015, cu referire la continuarea
implementarii 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”, cu referire la:
o Urmarirea extinderii treptate a sistemelor de colectare a apelor uzate urbane din
aglomerarile cu peste 2.000 l.e., prevazute la art. 3 în Directiva 91/271/CEE;
o Urmarirea extinderii treptate a tratarii apelor uzate în statii de epurare a apelor uzate
urbane din aglomerarile cu peste 2.000 l.e., prevazute la art. 4 si 5(2) ale Directiva
91/271/CEE;
o Urmarirea conformarii cu dispozitiile art. 3 din Directiva 91/271/CEE în
aglomerarile urbane mai mari de 10.000 l.e.;
o Urmarirea asigurarii, prin acte de reglementare specifice, a unui nivel de colectare
si epurare corespunzator pentru aglomerarile cu peste 2.000 l.e.
o Monitorizarea si evaluarea datelor privind calitatea apelor uzate urbane în
conformitate cu cerintele de raportare ale Directivei 91/271/CEE privind epurarea
apelor uzate urbane.
In procesul de urmarire a prevederilor celorlalte directive europene, in cursul anului 2014
au continuat urmatoarele activitati :
- implementarea prevederilor Directivei Consiliului nr. 2006/11/CE privind
poluarea cauzata de anumite substante periculoase deversate în mediul acvatic al
Comunitatii:
o Urmarirea implementarii programelor de reducere a poluarii la nivelul unitatilor
industriale;
o Urmarirea implementarii Planului de implementare al Directivei 2006/11/CE si al
„directivelor fiice” la nivelul celor 11 bazine hidrografice
- implementarea prevederilor Directiva 2013/39/EU privind standardele de calitate
a mediului în domeniul apei, de modificare si de abrogare a Directivelor 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului si de modificare a
Directivei 2000/60/CE constand in actualizarea inventarului privind emisiile, descarcarile si
pierderile de substante prioritare la nivelul bazinului hidrografic Olt cu datele din 2012-2013 si
realizarea unui scurt raport
- implementarea prevederilor Directivei 91/676/CEE privind protectia apelor
impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole
- continuarea derularii proiectului „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”la
nivelul bazinului hidrografic – urmarirea realizarii de platforme betonate pentru depozitarea
gunoiului de grajd la nivelul comunelor cuprinse in proiect
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- realizarea contributiilor privind derularea implementarii prevederilor Directivei
Consiliului nr. 2006/118/CE privind protectia apelor subterane împotriva poluarii si
deteriorarii
- elaborarea si transmiterea catre autoritatile locale a activitatilor propuse pentru
Planul de actiuni pentru realizarea la nivelul judetelor aferente bazinului hidrografic
a Programului de guvernare 2013-2016 (Planului Local de Actiune pentru Protectia
Mediului si Planului Regional pentru Protectia Mediului)
S-a realizat evaluarii starii ecologice pe baza elementelor biologice, elementelor
hidromorfologice suport si a celor fizico-chimice aplicate tuturor categoriilor de corpuri
de apa (corpuri de apa naturale si corpuri de apa puternic modificate) cu referire la:
- Regimul hidrologic de scurgere (debitul mediu multianual si conectivitatea raului
cu corpurile de apa subterane);
- Continuitatea raului privind conectivitatea longitudinala a albiei si conectivitatea
laterala;
- Conditii morfologice (adancimea medie, latimea medie, compozitia patului albiei,
morfologia albiei, malurile si zona inundabila)
Au fost actualizate datelor privind Analiza Economica a utilizarii apei cu referire la:
- Indicatori socio-economici generali;
- Situatia prelevarilor de apa din surse de suprafata si din surse subterane;
- Caracteristicile serviciilor de apa;
- Volume de ape uzate evacuate;
- Productia in principalele sectoare economice
Experti nominalizati au participa la sedintele la nivel bazinal, regional si judetean a
diverselor Grupe de lucru
- intalniri de lucru pentru raportarile specifice directivei 91/271/CEE privind stadiul
realizarii lucrarilor pentru epurarea apelor uzate si a capacitatilor in executie si puse in
functiune pentru aglomerarile umane
- sedinte ale Consiliilor Consultative ale ariilor protejate privind intocmirea Planului de
Management al ariilor protejate.

AVIZE – AUTORIZAŢII
În conformitate cu ROF aprobat, principalele atribuții ale Serviciului Avize Autorizații
sunt :
- emite avize şi autorizaţii de gospodărire a apelor in baza documentaţiilor tehnice
înaintate de către beneficiari, a referatelor tehnice transmise de S.G.A.-uri, a notelor primite de
la compartimentele interesate şi a constatărilor efectuate pe teren, conform Ordinului
M.M.P.nr.799/2012 şi Ordinului M.M.G.A. nr. 662/2006, pentru categoriile de lucrări precizate
de Legea Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare aflate pe raza judeţelor
Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea si Olt, conform competenţelor legale şi a deciziilor
conducerii administraţiei bazinale de apă privind competenţele de emitere a actelor de
reglementare şi colaborare cu compartimentele interesate;
- emite avize de gospodărire a apelor pentru situaţii excepţionale, conform Ordinului
M.M.G.A. nr. 662/2006;
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- emite notificari de incepere executie si notificari de punere in functiune conform
procedurii de notificare din punct de vedere al gospodaririi apelor, aprobata prin Ordinul
M.M.P. nr.873/2012;
- întocmeşte referate tehnice în vederea emiterii avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire
a apelor pentru obiectivele care sunt de competenţa A.N.”Apele Române”, in baza
documentaţiilor înaintate de către beneficiari, a notelor primite de la compartimentele interesate
şi a constatărilor efectuate pe teren, conform Ordinului M.M.P. nr.799/2012 şi Ordinului
M.M.G.A. nr. 662/2006;
- emite avize şi autorizaţii de gospodarire a apelor modificatoare, conform procedurilor
şi competenţelor specificate în Ordinul M.M.G.A. nr. 15/2006;
- emite decizia de suspendare temporara sau retragere pentru autorizaţii de gospodărire
a apelor, conform procedurilor şi competenţelor specificate în Ordinul M.M.G.A. nr. 15/2006;
- emite transferuri de avize sau autorizaţii de gospodărire a apelor, conform Ordinului
M.M.G.A. nr. 662/2006;
- emite permise de traversare a lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, în
funcţie de competenţă, in baza documentaţiilor înaintate de către beneficiari, a notelor primite
de la compartimentele interesate şi a constatărilor efectuate pe teren , conform Ordinului
M.M.P. nr.3404/2012 ;
- emite avize de amplasament pentru obiectivele economice şi sociale încadrate în
clasele III, IV şi V de importanţă a constructiilor, in baza documentaţiilor înaintate de
beneficiari, a referatelor primite de la compartimentele interesate şi a constatărilor efectuate pe
teren, conform Ordinului M.M.G.A. nr. 2/2006 ;
- acordă consultanţă tehnică contra cost conform Legii Apelor nr.107/1996 si a
prevederilor Ord. M.M.GA. nr. 662/2006;
- negociază cu utilizatorii, verifică şi avizează măsurile din programele de etapizare
aferente autorizaţiilor de gospodărire a apelor;
- îndrumă S.G.A-urile în acţiunile de aplicare a actelor normative, metodologiilor şi
procedurilor privind activitatea de emitere a actelor de reglementare.
În anul 2015 Serviciul Avize Autorizații și compartimentele cu atribuții de reglementare
din cadrul SGA Harghita, SGA Covasna , SGA Brasov , SGA Sibiu, SGA Valcea si SGA Olt
au emis 1883 de acte de reglementare, astfel :
Tip act de reglementare
Avize de gospodarire a apelor
Autorizații de gospodarire a apelor
Notificări de începere execuție
Notificări de punere în funcțiune
Avize de amplasament
Permise de traversare
Consultanțe tehnice
TOTAL

Numar
585
715
182
152
3
13
233
1883

Serviciul Avize Autorizații a intocmit, conform competențelor care îi revin, 14 referate
tehnice pentru emiterea avizului de gospodărire a apelor și 23 referate tehnice pentru emiterea
autorizației de gospodărire a apelor, in vederea emiterii actelor de reglementare de către A.N.
"Apele Române".
Pentru creșterea eficienței și scurtarea timpului de răspuns la solicitările
beneficiarilor precizăm că reglementarea din punct de vedere al gospodăririi apelor se
desfășoară în baza Legii Apelor 107/1996 cu completările și modificările ulterioare și
Ordinului MMGA 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a
avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor.
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Solicitările vor fi obligatoriu însoțite de cererile tip , afișate pe site-ul Administrației
Bazinale de Apă Olt și de documentația tehnică de fundamentare întocmită în conformitate
cu normativul de conținut prevăzut de Ordinul MMP nr.799/2012 , Ordinul MMP
nr.873/2012, Ordinul MMGA nr.2/2006 si Ordinul M.M.P. nr.3404/2012.

INSPECŢIA BAZINALĂ A APELOR
ANALIZA ACTIVITĂȚII DE INSPECȚIE A APELOR
ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT
1.1. Situatia controalelor efectuate de catre agentii constatatori din cadrul Administratiei
Bazinale de Apa Olt.
In cursul anului 2015, au fost efectuate un numar de 2000 de controale la nivelul
Administratiei Bazinale de Apa Olt din care:
- 1088 controale planificate;
- 912 controale neplanificate.
Din totalul controalelor planificate si neplanificate au fost efectuate astfel:
- 269 balastiere;
- 83 acumulari/iazuri;
- 10 poluari;
- 123 salubrizari;
- 1515 alte situatii.
1.2. Situatia contraventiilor constatate si a sanctiunilor aplicate de catre agentii
constatatori din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Olt.
Au fost aplicate un numar de 190 de sanctiuni contraventionale din care:
- 147 de avertismente;
- 43 de amenzi in valoare totala de 1.544.000 lei;
- suma incasata din amenzi: 295.000 lei.
1.3. Situatia petitiilor si reclamatiilor verificate de agentii constatatori din cadrul
Administratiei Bazinale de Apa Olt.
In cursul anului 2015 au fost efectuate verificari si au fost solutionate un numar de 165
petitii si reclamatii.
2.1. Situația controalelor efectuate de către agenții constatatori din cadrul Serviciului
Inspecția Bazinală a Apelor
In cursul anului 2015, Serviciul Inspectia Bazinală a Apelor din cadrul Administrației
Bazinale de Apă Olt a efectuat un numar de 827 controale din care:
- 512 reprezentand controale planificate;
- 315 reprezentand controale neplanificate.
Din totalul controalelor planificate si neplanificate (827) au fost efectuate astfel:
- 165 balastiere;
- 16 acumulari/iazuri;
- 4 poluare;
- 26 salubrizari;
- 616 alte situatii.
În cursul anului 2015 din totalul de 827 controale au fost efectuate un număr de 326
controale tematice după cum urmează:
- Microhidrocentrale (MHC) – 51
- Alimentări cu apă și stații de epurare – 54
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-

Extragere agregate minerale – 137
Acumulări C și D – 14
Igienizări cursuri de apă – 26
Unități IPPC – 44.

2.2. Situația contravențiilor constatate și a sancțiunilor aplicate de către agenții
constatatori din cadrul Serviciului Inspecția Bazinală a Apelor
Au fost aplicate un numar de 63 sanctiuni contraventionale din care :
- 44 avertismente;
- 19 amenzi in valoare de 745.000 lei;
- suma incasata din amenzi : 135.000 lei.
2.3. Situația petițiilor și reclamațiilor verificate de Serviciul Inspecția Bazinală a Apelor
În cursul anului 2015 au fost efectuate verificări și au fost soluționate un număr de 86 de
petiții și reclamații.

FINANCIAR – CONTABILITATE
Birourile Financiar si Contabilitate sunt departamente functionale in cadrul structurii
organizatorice ale Administratiei Bazinale de Ape Olt , aflate in subordinea directa a
Directorului Economic al institutiei , ce raspunde de aplicarea normelor contabilitatii cat si a
aplicarii legislatiei in vigoare in domeniul economic specific institutiile publice finantate din
venituri proprii.
Atributiile birourilor financiar si contabilitate:
-

Coordoneaza activitatea financiar-contabila la nivel de Administratie Bazinala de Apa Olt,
aplica normele contabilitatii, verifica si indruma personalul subordonat;

-

Raspunde de tinerea la zi a evidentei financiar contabile , urmarind legalitatea actelor
primare inregistrate in contabilitate;

-

Informeaza pe cale ierarhica conducerea Administratiei Bazinala de Apa jiu asupra
modului de desfasurare a activitatii financiar-contabile;

-

întocmirea statelor de plată a salariilor şi a altor drepturi de personal;

-

calcularea certificatelor medicale şi întocmirea documentelor de plată a acestora;

-

calcularea concediilor de odihna şi întocmirea documentelor de plată a acestora;

-

operarea retinerilor lunare datorate de angajatii proprii, pensii alimenare, C.A.R. - uri,
garantii materiale;

-

întocmirea lunară a centralizatorului de salarii, întocmirea OP-urilor aferente drepturilor
salariale;

-

întocmirea statelor de personal, a statului de functii si listele de meserii;

-

intocmirea statelor de plata a salariilor;
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-

intocmirea si transmiterea lunara a declaratiilor privind contributiile sociale obligatorii
datorate de angajati precum si a contributiilor datorate de angajator;

-

intocmirea borderourilor ce privesc alimentarea conturilor bancare ale salariatilor, precum
si transmiterea acestora catre banci;

-

eliberarea de adeverinţe solicitate de către salariaţii ABA Olt, în funcţie de necesităţi:
medic de familie, spital, împrumuturi, achiziţionări de bunuri;

-

Urmareste inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli pe subunitati si la nivel de
Administratie Bazinala de Apa Olt;

-

Verifica lunar balanta de verificare sintetica pe fiecare subunitate in vederea intocmirii
balantei centralizate la nivel de Administratie Bazinala de Apa Olt;

-

Urmarirea incasarilor si platilor prin trezoreria statului a fondurilor proprii, alocatii
bugetare, credite externe rambursabile si nerambursabile

-

Depunerea si incasarea de numerar de la casieria trezoreriei si a unitatilor bancare, a
documentelor de plata si incasare, precum si ridicarea extraselor de cont ;

-

Verificarea actelor existente la registrul de casa , exactitatea soldului, contarea
documentelor, evidenta zilnica a operatiunilor de casa ;

-

Efectueaza lunar inventarierea casierie;

-

Intomirea registrelor contabile, registrul jurnal, jurnal TVA de vanzari si cumparari,
registrul inventar, registrul de casa;

-

Tine evidenta imobilizarilor corporale si necorporale precum si a amortizarii acestora
intocmind lunar intocmind registrul numerelor de inventar si toate jurnalele aferente
imobilizarilor cat si balanta analitica a imobilizarilor;

-

Intocmeste declaratiile pentru impozite si taxe locale, decontul de TVA cat si declaratia
informativa 394;

-

Intocmeste notele contabile in ceea ce priveste salariile urmarind evidenta contabila a
conturilor de salarii;

-

Efectueaza plata cheltuielilor, organizeaza, evidentiaza si rapoteaza angajamentele
bugetare si legale;

-

Tine evidenta intrarilor si iesirilor pe categorii de bunuri verificand documentele primare
cu situatiile anexate;

-

Urmareste plata lunara a obligatiilor bugetare catre furnizori ;

-

Colaboreaza cu compartimentul Juridic pentru intocmirea dosarelor in vederea incasarii
debitelor ;

-

Pe baza situatiei unitatilor aflate in insolventa se constituie ajustari privind deprecierea
creantelor;
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-

Intocmeste situatiile financiare trimestriale si anuale, cuprinzand :bilantul, contul de
rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura
activelor/capitalurilor, anexa la situatiile financiare (politici contabile si note explicative),
indicatorii de performanta;

-

Lunar intocmeste si transmite la oganul ierarhic superior: situatia privind monitorizarea
cheltuielilor de personal , executia conturilor de venituri si cheltuieli;

Executa si alte sarcini dispuse de Forul tutelar si conducerea Administratiei Bazinala de Apa
Olt din domeniul sau de activitate.

MECANISM ECONOMIC – SINTEZE ECONOMICE
 Activitatile Biroului M.E.S.E. au fost concentrate spre aplicarea, urmarirea si coordonarea
mecanismul economic in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor prevazut in
O.U.G. 73/2005, aprobata prin Legea 400/2005, prin utilizarea abonamentului cadru de
utilizare/exploatare a resurselor de apa, agregatelor minerale, aplicand sistemul de
contributii, plati, bonifcatii, tarife si penalitati specifice activitatii de gospodarire a
resurselor de apa stabilit prin OUG 107/2002 privind infiintarea A.N.”Apele Romane”
aprobat prin Legea 404/ 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Mecanismul economic specific domeniului gospodaririi cantitative si calitative a resurselor
de apa are la baza principiul recuperarii costurilor privind gospodarirea apei, gestionarea
durabila a resurselor de apa, refolosirea si economisirea, aplicarea de penalitati celor care
risipesc sau polueaza resursele de apa.
 Pornind de la aceste obiective principale si avand la baza principiile “poluatorul plateste”
si “utilizatorul plateste” pana la 31.12.2015, Biroul M.E.S.E. a asigurat functia de operator
unic pentru resursele de apa de suprafata si subteran, prin darea dreptului de utilizare pe
baza de abonamente si contracte de servicii comune.
 A analizat repartitiile contributiilor pe beneficiari si destinatii, comunicate de SGA-uri, in
vederea emiterii abonamentelor de utilizare/exploateare si pana la 31.12.2015, numarul de
2290 abonamente/acte aditionale si contracte servicii comune emise si perfectate, se
prezinta astfel:
Nr.
crt.
1

2

3

4

Indicator
Abonamente si aditionale
utilizare/ exploatare
resurse de apa
Abonamente si aditionale
utilizare/ exploatare
agregate minerale
Contracte si aditionale
servicii comune (captarepompare)
Contracte/comenzi
servicii comune (analize
chimice si altele)

UM

Total
ABA

SGA
Hg

SGA
Cv

SGA
Bv

SGA
Sb

SGA
Vl

SGA
Olt

SHI

Sediu
Aba

buc

1368

57

101

506

251

266

190

0

1

45

0

0

5

3

21

16

0

0

33

3

0

16

6

2

0

6

0

418

53

40

125

81

0

63

0

56

buc

buc

buc

22

5

6

Contracte/acte aditionale
inchiriere patrimoniul
public al statului
Contracte prestari
servicii comune – cosiri
vegetatie

buc
141

4

6

27

14

63

27

0

0

282

0

197

64

21

0

0

0

0

Buc

 Fiecare abonament a fost insotit de Anexele 1 si 2, functie de specificul fiecarui utilizator.
Abonamentele de utilizare/exploatare resurse de apa au fost emise in baza
autorizatiilor/notificarilor eliberate si prelungite prin acte aditionale la expirarea si emiterea
unor noi autorizatii in functie de conditiile de functionare autorizate.
 S-au emis acte aditionale pentru contractele de inchiriere domeniul public al statului aflat
in administrarea AN”Apele Romane”cu reactualizarea preturilor si garantiilor de buna
executie.

S-au recalculat si negociat tarifele pentru serviciile comune de gospodarire a apelor
pentru utilizatorii care s-au alimentat cu apa din instalatiile de captare-pompare proprii
Administratiei Bazinale de Apa Olt.

A intocmit si emis facturile catre beneficiarii abonamentelor de utilizare/exploatare,
contractelor de serviciilor comune de gospodarire a apelor (captare-pompare, transport,
analizele de laborator, cosiri vegetatie in baza contractelor sau comenzilor); pentru actele
de reglementare emise de Biroul Avize-Autorizatii (notificari, autorizatii si avize), studiilor
hidro si topo intocmite de Serviciul Hidrologie.
 S-au calculat dobanzi si penalitati pentru neplata la termen,trimestrial conform legislatiei in
vigoare.
 S-au centralizat si analizat procesele verbale de receptie a serviciului de asigurare a apei
brute pentru producerea energiei electrice prin hidrocentrale conform abonamentului de
utilizare a resurselor de apa sau a potentialului hidroenergetic nr. 20419/09.12.2013,
centralizare care a stat la baza emiterii de facturi fiscale de catre AN “Apele Romane” catre
SC Hidroelectrica SA.
 S-a fundamentat si sustinut in sedinta de Comitet Director, tariful pentru activitati conexe
legate de valorificarea patrimoniului propriu (cosiri vegetatie).
 A intocmit si analizat lunar situatia contractat-facturat-incasat la nivelul Administratiei
Bazinale de Apa Olt si a transmis aceste situatii catre A.N.”Apele Romane” atat pentru
utilizatorii de resurse de apa cat si pentru utilizatorii de agregate minerale, precum si situatia
chiriilor facturate lunar, asa cum au fost solicitate;
 S-au comunicat catre SGA-uri, deficientele care au aparut in urmarirea derularii
abonamentelor de utilizare/exploatare, referitor la incasari si la expirarea autorizatiilor de
gospodarirea apelor, cf. PL52.
 A intocmit lunar jurnalul de vanzari pentru A.B.A. Olt si S.H.I. Priza Olt si s-a transmis la
Serviciul Financiar-Contabilitate;
 A analizat obiectiunile, divergentele si litigiile aparute in derularea abonamentelor,
contractelor prin organizarea de sedinte de conciliere la nivelul A.B.A.Olt;
 A inaintat catre Biroul Juridic si Contencios documentatia pentru beneficiarii restanti in
vederea actionarii in instanta;
 A asigurat informatii, ori de cate ori a fost necesar, pentru Comitetul director asupra tuturor
situatilor solicitate;
 A colaborat cu toate SGA-urile in vederea rectificarii erorilor aparute in programul ASIS
pe probleme de Mecanism Economic (introducere si emitere abonamente/contracte,
facturare, jurnale, rapoarte, etc.)
 A efectuat alte activitati si servicii necesare realizarii obiectului principal de activitate.
 Se va urmari in continuare recuperarea cu prioritate a creantelor, si acolo unde este cazul,
rezilierea si actionarea in instanta , conform legislatiei in vigoare.
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MECANIZARE – ENERGETIC
Activitatea compartimentului Mecanizare Energetic, a constat în coordonarea,
organizarea pentru desfășurarea în condiții normale a exploatării, întreținerii și reparațiilor
(mentenanța) mijloacelor de transport și a utilajelor din dotare, gospodărirea rațională a
combustibililor și lubrifianților, scopul final fiind asigurarea menținerii în stare de funcționare
a întregului parc auto și de utilaje cu cheltuieli cât mai reduse.
Astfel, în cursul anului 2015 s-au desfășurat următoarele activități:
- s- au efectuat revizii tehnice și reparații la un număr de 117 de autovehicule din parcul auto
- s- au efectuat revizii tehnice și reparații la cele11 buldoexcavatoare (5 Hidromek; 5 Terex; 1
Komatsu) KOMATSU, draglina DHM 1800 ;7 excavatoare (5 Hitachi;2 Hidromek);3
buldozere KOMATSU ;5 incarcatoare frontale Kramer, din parcul de utilaje al ABA Olt.
- s-au obtinut copii conforme la certificatul de transport în interes propriu de la ARR pentru
toate autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone aflate in functiune.
- s-au întocmit caiete de sarcini pentru revizii tehnice si reperatii pentru autovehicule și utilaje
respectiv caiete de sarcini pentru achizitii utilaje.
- s-au încheiat contracte de revizii tehnice, ITP, RCA, CASCO, furnizare energie electrică,
gaze naturale
- s-a verificat în teren starea tehnică a parcului de autovehicule și de utilaje cât și modul de
desfășurare a activității de mecanizare la toate SGA-urile ABA OLT.
-s-au casat mijloacele fixe propuse si aprobate pentru casare
- Coordonarea activitatii de transport si mecanizare la nivelul ABA OLT;
- Evidenta numerica parc auto si utilaje;
- Centralizare consum lunar/anual carburanti pentru parcul de autovehicule si utilaje;
- Urmarirea incadrarii in cotele de carburanti a autoturismelor din dotare;
- Intocmire documente si obtinere acte necesare circulatiei pe drumurile publice –
inmatriculari auto pentru :
-12 rulote distribuite catre SGA-urile din subordine
-4 remorci agricole

-

-2 autoturisme Dacia DUSTER VL-08-UPT SI VL-44-ABA
-2 autobasculante MAM 6x6
-4 ATV+remorci
Urmarire valabilitate si efectuare inspectii tehnice periodice ( ITP) autovehicule = 81;

- Efectuare demersuri pentru incheierea asigurarilor obligatorii de raspundere civila
auto(RCA) care expira pentru 218 vehiculele
- Efectuare demersuri pentru incheierea asigurarilor facultative (CASCO) pentru 68
autovehicule
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-

Urmarire derulare contracte achizitii pentru:
- Autovehicule;
-

-

Anvelope auto

- lubrefianti
Programare si urmarire efectuare revizii si reparatii autovehicule si utilaje;
Verificare si avizare facturi piese si materiale, revizii si reparatii si carburanti;
Intocmire situatii estimative privind cheltuielile cu parcul auto si de utilaje necesare

justificarii bugetului pe 2016;
- Intocmirea evidenta a bunurilor rechizitionabile
ACTIVITATEA ENERGETICA
-

Urmarire derulare contracte furnizare energie electrica si gaze naturale

-

pentru sediul ABA Olt, S.G.A.Olt,Valcea,Sibiu,Brasov,Harghita si Covasna;
Verificare si avizare facturi lunare de energie electrica, gaze naturale.

ALTE ACTIVITATI
- Participarea in cadrul comisiilor de inventariere la inventarierea anuala a patrimoniului
unitatii.

JURIDIC
Compartimentul Juridic şi Contencios asigură desfaşurarea activităţii Administraţiei Bazinale de Apă Olt în
conformitate cu normele legale iar principalele obiective de activitate în domeniu pe parcursul anul 2015 au fost:


Avizarea pentru legalitate a actelor, contractelor, redactarea de împuterniciri

pentru: unitatiile din
subordinea ABA Olt fără personalitate juridică, obţinerea autorizaţiei de construire şi a
certificatului de urbanism pentru perimetrul de exploatare agregate minerale, efectuarea
expertizelor tehnice/contabile dispuse in cauzele aflate pe rol, redactarea acţiunilor depuse la
instanţele de judecată, soluţionarea actelor de corespondenţă repartizată serviciului juridic,
definitivarea şi investirea sentinţelor irevocabile şi transmiterea lor către Biroul de Executori Judecătoreşti,
precum şi orice activitate care derivă din mandat,



Au fost avizate pentru legalitate urmatoarele acte:
 850 de contracte abonamente de utilizare/exploatare a resurselor de apă;
 49 abonamente de utilizare/exploatare a agregatelor minerale;
 134 contracte servicii comune (captare, pompare, transport, alanalize terţi alte activităţi conexe
legate de valorificarea potenţialului apelor);
 95 contracte prestări servicii, furnizare şi execuţie lucrări;
 173 decizii emise şi avizate.



Au fost avizate soluţionarea petiţiilor în colaborare cu alte compartimente privind sesizările şi reclamaţiile din
partea cetăţenilor cât şi a persoanelor juridice în număr de 120 de adrese externe.

 Au fost avizate note justificative pentru incheierea contractelor de achiziţie de produse şi

lucrări;
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 Formularea notificarilor de reziliere pentru contractele urmarite de diverse compartimente

la propunerea acestora.
 Recuperarea cu prioritate a creanţelor înregistrate în evidenţele contabile si acţionarea în
instanţă, conform legislatiei in vigoare.


Reprezentarea în faţa tuturor instanţelor de judecată (Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel,) Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie) conform competenţelor teritoriale şi/sau materiale.
La nivelul ABA Olt sunt înregistate în anul 2015 un nr. de 179 dosare dintre care:
- ABA Olt = 42 dosare;
- SGA Harghita = 4 dosare;
- SGA Covasna = 14 dosare;
- SGA Braşov = 59 dosare;
- SGA Sibiu = 14 dosare;
- SGA Vâlcea = 26 dosare;
- SGA Olt = 20 dosare.

RELATII CU PRESA
Realizarea obiectivelor:
-Revista presei zilnic -291 articole transmise (conf.adresei- AN,,Apele Romane” )
-Informări/Comunicate de Presă -34
-Invitații de Presă -9
-Intervenții radio -3
-Intervenții TV -1
-Răspuns la sesizări – L. 544/2001 (2-de la presă)


Ziua Mondială a ,,Zonelor Umede”- 6-7.02.2015:

-acțiuni de informare a elevilor privind noțiuni despre zonele umede și gestionarea apei ( 3
clase- gimnaziu din jud. Vâlcea) si vizite la Laboratoarele instituţiei);


Ziua Mondială a Apei -22 .03.2015:

- activităţi educative în unităţile de învăţământ din bazinul hidrografic. În cadrul acestor
întâlniri, elevilor le-au fost oferite informații despre apă și importanța acesteia în
dezvoltarea durabilă a vieții pe Pământ, încurajându-i să păstreze curățenia naturii, în
special a apei, pentru că aceasta înseamnă viață. Cu acest prilej, specialiştii A.B.A Olt au
lansat noua poveste “Ovi îşi face prieteni noi”, proiect derulat de Administraţia Naţională
„Apele Române” sub forma unor jocuri educative, avand, ca scop informarea şi educarea
elevilor din școlile partenere . Acest proiect face parte din campania de informare şi
responsabilizare socială „Să păstrăm apele curate!”, premiată în cadrul festivalului
campaniilor de mediu, de la Londra, la categoria BEST GREEN INTERNATIONAL
CAMPAIGN.


Ședința Comitetului de Bazin Olt -20.03.2015, Ședința Comitetului de Bazin Olt –
31.07.2015
si Ședința Comitetului de Bazin Olt_ 15.12. 2015:
- organizarea şedinţelor_ Comitetului de Bazin Olt– partea de imagine si protocolul
necesar.
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 Ziua „Porţilor Deschise” -7-11.04.2015:
- in săptămăna ,,Școala altfel”- 7-11.04.2015, Administraţia Bazinală de Apă Olt, şi-a deschis
porţile pentru elevii școlilor partenere şi nu numai.

-

Proiectului „Şcoala Altfel”, Administrația Bazinală de Apă Olt a primit în vizită
aprox.150 de elevi însoțiți de cadre didactice, care au participat la:
acțiuni educative în sala de sedințe ABA Olt;
vizite la laboratoarele ABA Olt.



Ziua Dunarii:-9.06.2015 :

Cu acest prilej, Administrația Bazinală de Apă Olt, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor
Olt, a marcat luni 29 iunie 2015 evenimentul pe raza orașului Corabia, cat și la sediul ABA Olt.
În acest sens, cu sprijinul autorităților locale, în sala de ședințe a Primariei Corabia, s-a
prezentat copiilor din ciclul primar, de la școala generală Mihai Eminescu , cartea lansată de
Administrația Națională ,,Apele Române” "Ovi își face noi prieteni", realizând astfel un joc
educativ/interactiv prin care copiii au învățat principalii afluenți ai Dunării și necesitatea
protecției apelor, au răspuns cu promptitudine la întrebările despre râurile din țara noastră,
acumulând noi cunoștințe.
- expoziție de desene având ca temă "Mediul și apa". Elevii au realizat apoi, în fața
Primariei diverse desene reprezentând ,,Ziua Dunării”. Toți copiii au primit cartea "Ovi
își face prieteni noi" și materiale promoționale din partea AN„Apele Române’’.
 EXPOAPA 2015 din 15-17.06.2015
Administrația Bazinală de Apă Olt a participat în perioada 15-17 iunie la expoziția de profil,
EXPOAPA, din cadrul Forumului Regional al Apei Dunărea – Europa de Est 2015, care s-a
desfășurat la Palatul Parlamentului. Evenimentul a fost organizat de Asociația Română a Apei
(ARA), cu sprijinul Asociației Internaționale a Apei și se adresează operatorilor de servicii de
alimentare cu apă și canalizare, furnizorilor de echipamente și tehnologii pentru apă,
cercetătorilor, proiectanților, consultanților, autorităților publice centrale și locale, instituțiilor
europene, din domeniul apei.


Organizarea conferinţelor de presă, sedintelor publice, puncte de informare, vizite
de presă, şedinte Comitet de Bazin pentru proiecte ale A.B.A Olt co-finanţate din
Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 20072013:

- Realizarea prezentărilor proiectelor cu finanţare europeană: „Planul pentru prevenirea,
protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Olt”, „Regularizare pârâu
Caşin pe sectorul Târgu Secuiesc-Valea Seacă, Judeţul Covasna”, „Regularizare pârâu
Ghelinţa în localitatea Ghelinţa, jud. Covasna” Au fost efectuate 6 prezentări;
- Asigurarea publicităţii proiectelor amintite mai sus, prin alegerea graficii materialelor de
comunicare, realizarea textului necesar, distribuirea acestora;
- Obţinerea avizelor necesare pentru fiecare material în parte al fiecărui proiect: placuţe
temporare, panouri permanente, afişe, broşuri, pliante, mape de presă, pixuri, bannere, rollupuri, foi personalizate, autocolante, blocnotes;
Pe site-ul A.B.A Olt, la domeniile Informare Publică, Proiecte, Proiect Watman se
găsesc informări, fotografii si inregistrari video de la cele mai importante evenimente
organizate şi desfăşurate de către Compartimentul Relaţii Presă.
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SECRETARIATUL TEHNIC AL COMITETULUI DE BAZIN
STCB a organizat cu acordul membrilor Comitetului de Bazin Olt urmatoarele ședinte de lucru:
Ziua Mondială a Apei -22 .03.2015 - Ședința Comitetului de Bazin Olt -20.03.2015
Prezentarea documentației privind - „Problemele importante de gospodărire a apelor,
finalizarea celui de-al doilea draft al Planului de Management al Bazinului Hidrografic Olt ,,
Prezentarea și avizarea documentației privind -”Planul pentru prevenirea, protecția și
diminuarea efectelor inundațiilor in bazinul hidrografic Olt”
Prezentarea și avizarea documentației- ‚,Harți de risc la inundații la nivelul teritoriului
județului Sibiu”.
Ședința Comitetului de Bazin Olt -31.07.2015
Prezentarea ’’Planurilor de Management al Riscului la Inundații”, cu accent pe capitolele 2,
3 și 4, respectiv:
- Cap.2 Riscul la inundații în bazinul hidrografic Olt;
- Cap.3 Descrierea obiectivelor de management al riscului la inundații;
- Cap.4 Sinteza măsurilor propuse și prioritizarea acestora.
Finalizarea ”Planului pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în
bazinul hidrografic Olt”.
Activităţi premergatoare informării şi consultării publicului:
Activităţi de informare şi consultare a publicului cu referire la procesul de elaborare al PMRI:
A fost prezentat P.M.R.I. şi transmis Newsletterul nr.1 în ședința de Comitet de Bazin, din
data de 31 iulie 2015;
În data de 6 august 2015 a fost transmis către mass-media locală comunicatul de presă
“Administrația Bazinală de Apă Olt elaborează Planul de Management al Riscului la Inundații”;
A fost realizată o secțiune specială pe site-ul A.B.A. Olt în care a fost publicat Newsletterul
nr. 1 şi anexele acestuia;
Diseminarea primului chestionar privind elaborarea Planului de Management al Riscului la
Inundaƫii al spaƫiului hidrografic Olt; Chestionarul a fost oferit spre completare părƫilor implicate,
în cadrul ședințelor publice organizate de Prefecturile Județelor Harghita (1 septembrie 2015),
Covasna (2 septembrie 2015), Brașov (16 septembrie 2015) și Sibiu (24 septembrie 2015).
Ședința Comitetului de Bazin Olt_ 15.12. 2015
Prezentarea ’’Planurilor de Management al Riscului la Inundații”;
Prezentarea și avizarea documentului ,,Planul de Management al Bazinului Hidrografic Olt”
Prezentarea ,,Programului de Investiții pe anul 2016” (toate sursele de finanțare).
Descrierea P.M.R.I. și însemnătatea măsurilor propuse pentru reducerea riscului la inundații.
Importanța implicării tuturor instituțiilor cu atribuții în managementul riscului la inundații în
elaborarea acestui plan și în special a identificării măsurilor proprii pentru reducerea riscului la
inundații;
Informarea membrilor Comitetului de Bazin și consultarea acestora cu privire la măsurile
propuse a fi raportate la Comisia Europeana în vederea realizării Planului de Management al
Riscului la Inundații (măsuri care intră strict în responsabilitatea A.N. Apele Române);

PROMOVARE INVESTITII, URMARIRE INVESTITII
In programul de investitii al Administratiei Bazinale de Apa Olt pe anul 2015, aprobat de catre
ordonatorul principal de credite- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, au fost nominalizate
26(douazecisisase) obiective , din care 25(douazecisicinci) lucrari cu finantare de la bugetul de
stat si 1(unu) obiectiv cu finantare din credite externe B.D.C.E. in cadrul PROIECTULUI F/P
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1579 - Investitii prioritare in domeniul gospodaririi apelor din Romania cofinantate din surse
de la bugetul de stat si credite externe (Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei).
Activitatea desfasurata in cadrul biroului in perioada ianuarie-decembrie 2015 a cuprins:
-au fost elaborate inventarele fizice si valorice aferente realizarilor efectuate pentru
obiectivele de investitii din Lista program pe anul 2014-26 devize inventar (fizice si
valorice);
-s-au actualizat Devizele generale pentru obiectivele prevazute in Lista program 2014,
la data 31.12.2014 si la terminarea lucrarilor (22), fiind aprobate de ordonatorul principal
de credite;
-avand in vedere necesitatea continuarii si punerii in siguranta a lucrarilor aferente
obiectivului de investitii ,,Aparare de mal pe raul Oltet in zona localitatii Morunglav,
jud.Olt” (lucrari executate in baza HG 390/2014), s-a obtinut aprobarea realizarii acestora-Etapa a II-a. cu finantare din surse proprii ABA Olt. Lucrarile au fost executate in perioada
iulie-noiembrie , fiind receptionate si puse in functiune in luna decembrie 2015;
- au fost executate si finalizate lucrarile la obiectivul de investitii “Amenajare pentru
combaterea inundatiilor in b.h.r. Negru si b.h. Olt, judetele Covasna, Harghita, Brasov”;
Subobiect: Reprofilare albie minora pr. Turia, cu finantare din surse proprii
- impreuna cu personalul compartimentului UIP au fost verificate lucrarile din cadrul
proiectelor cu finantare din fonduri nerambursabile prin AXA 5 POS MEDIU. Acestea au fost
finalizate in perioada de eligibilitate, fiind efectuate receptiile la terminarea lucrarilor aferente
ob. investitii ,,Regularizare pr. Casin pe sectorul Tg. Secuiesc- Valea Seaca, jud. Covasna”( PVRTL nr. 20261/15.12.2015) si ,,Regularizare pr. Ghelinta in loc. Ghelinta, jud.
Covasna”- (PVRTL nr. 20719/23.12.2015);
De asemenea, au fost facute demersurile necesare in vederea obtinerii de fonduri
nerambursabile prin AXA 5 POS MEDIU, fiind definitivata si aprobata cererea de finantare
pentru investitia:
1. Regularizare pr.Bistrita pe sectorul Costesti-Babeni, jud.Valcea
In perioada martie- iunie 2015 s-a desfasurat procedura de achizitie publica in vederea
atribuiriii contractului de proiectare + executie lucrari. Urmare contestatiilor depuse si decalarii
termenului de finalizare a procedurii (august 2015), nu a mai fost posibila implementarea
proiectului din punct de vedere tehnic si financiar pana la data de 31 decembrie 2015.
Pe parcursul anului 2015 au fost efectuate in total 7 receptii de lucrari, din care 4
receptii la terminarea lucrarilor (PIF 2015) si 3 receptii finale (PVRF).
-au fost intocmite propuneri privind Lista obiectivelor de investitii pe anul 2015 cu
finantare integrala sau partiala de la bugetul de stat si Lista de surse proprii ABA Olt,
precum si justificarea lunara a platilor efectuate din alocatii bugetare si surse proprii;
-au fost elaborate propuneri in vederea revizuirii Listei de surse proprii ABA Olt;
- au fost efectuate receptii cantitative si calitative ale serviciilor si lucrarilor in vederea
transmiterii situatiilor realizarilor cheltuielilor de capital aferente obiectivelor de
investitii finantate de la bugetul de stat, credite externe B.D.C.E. si fonduri
nerambursabile;
-raspunsuri la sesizari si petitii primite de la cetateni sau institutii publice si
clarificarea aspectelor privind lucrarile de investitii aflate in derulare sau in promovare.
-obtinerea avizelor necesare emiterii autorizatiilor de construire, prelungirea
valabilitatii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire necesare executiei
lucrarilor;
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-predarea amplasamentelor lucrarilor
-intocmirea si predarea catre SGA-uri a cartilor tehnice aferente lucrarilor puse in
functiune;

PROMOVARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE ŞI PROGRAME
EUROPENE (PIPPE)
























Întocmire devize inventar si devize generale pentru 6 obiective de investiții din Lista
program pe anul 2015
Întocmire si verificare devize generale pentru obiectivele de investiții finanțate de la PNDI
Întocmire acte adiționale an 2015 la contractele în derulare
Întocmire puncte de vedere la diverse solicitari ale autoritatilor publice locale, ANAR,
MMSC
Răspunsuri la diverse petiții formulate de terți riverani ai lucrărilor în curs de execuție
Verificarea Notelor de fundamentare primite de la SGA-uri și Serviciul Exploatare în
vederea întocmirii Temelor de proiectare pentru lucrările în curs de promovare
Verificarea documentaţiilor tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate / reactualizare
Studiu de Fezabilitate, DALI, Proiect ethnic, aferente lucrărilor cu finanţare de la bugetul
de stat, credite externe sau alte surse constituite în acest scop, ce au fost supuse analizei
C.T.E., urmărindu-se respectarea legislaţiei în vigoare. Colaborarea cu societăţile
comerciale de proiectare care elaborează documentaţiile tehnico-economice pentru
completarea documentaţiilor, acolo unde a fost cazul
Propuneri pentru întocmirea unor studii de fezabilitate necesare promovării unor lucrări
hidrotehnice noi – înaintate ANAR
Asigurarea secretariatului și participarea în calitate de membri organizarea la 14 şedinţe ale
CTE ABA Olt
Întocmirea, supunerea spre aprobare conducerii ABA a Ordinii de zi pentru 14 şedinţe
CTE - ABA, elaborarea mapelor de şedinţă şi difuzarea acestora în termen către membrii
CTE, elaborarea proceselor verbale de şedinţă
Elaborarea documentelor de avizare a 50 avize CTE şi supunerea acestora spre aprobare
conducerii
Pregătirea susţinerii documentaţiilor tehnico-economice pentru prezentarea acestora în
cadrul şedinţelor CTE ANAR și MMSC - au fost pregătite 9 documentaţii tehnicoeconomice pentru care s-au verificat notele de prezentare, anexele cu indicatori și devizele
generale aferente obiectivelor de investiţii, cât şi alte materialele necesare obiectivelor de
investiţii supuse avizǎrii
Întocmire diverse raportari solicitate de ANAR si MMSC – împreună cu biroul PIUI
Întocmire fișe de lucrări – înaintate responsabil bazin din ANAR
Elaborare documente SIM
Obtinere avize si acorduri necesare avizării și autorizării execuției lucrărilor
Participare ca membrii desemnați în comisiile de recepție calitativă și cantitativă a lucrărilor
și serviciilor pentru lucrari finantate din surse de la bugetul de stat, BDCE, POS Mediu
Participare la întocmire PMRI în colaborare cu compartiment Apărare împotriva
inundațiilor
Participare la implementarea proiectului WATMAN
Pregătirea și transmiterea documentelor necesare decontării lucrărilor – 4 obiective
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Întocmire documentații achiziție pentru obiectivul de investiții “Amenajare pârâu Topolog
pe sectorul Tigveni-Galicea, jud. Vâlcea si Argeș”
 Desfășurarea activității în cadrul comisiilor de evaluare pentru adjudecarea serviciilor de
proiectare și încheierea contractului pentru obiectivul de investiții “Amenajare pârâu
Topolog pe sectorul Tigveni-Galicea, jud. Vâlcea si Argeș”


Studiu individual legislatie specifica PIPPE



Participare la cursuri de formare profesională ca expert accesare fonduri europene precum
și autorizare și coordonare în materie de Securitate și sănătate în muncă



Proiectul “ Investiţii prioritare pentru gospodărirea apelor” ( F/P 1579/2006) – BDCE V
S-au pregătit documentele necesare și s-au efectuat recepțiile finale la două
obiective de investiții.
În anul 2015 au fost asigurate surse de finațare 1.195.888/1.166.020 lei pentru
finalizarea lucrărilor din cadrul obiectivului “Regularizare pârâu Bârsa, sector ZărneștiHălchiu, jud. Brașov”, care va fi recepționat la terminare în luna ianuarie 2016. În acest
sens s-au facut toate demersurile necesare către executant în vedrea încadrării în
termenele prevăzute și executarea de lucrări corespunzătoare din punct de vedere
cantitativ și calitativ. Pentru o bună evidențiere a stadiului implementării proiectului au
fost întocmite și înaintate ANAR raportari fizice și valorice - lunare, trimestriale,
semestriale și anuale.

COMPARTIMENT UIP
Unitatea de Implementare a Proiectelor din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Olt
a avut ca obiectiv in anul 2015 obtinerea de noi finantari prin AXA 5 POS Mediu Domeniul
major de intervenţie 1 – Protecţia împotriva inundaţiilor, precum si continuarea proiectelor
incepute anterior, dupa cum urmeaza:
- S-au continuat cele trei proiectele incepute in perioada 2011-2014 „Planul privind
prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor în bh Olt ”, „Regularizare parau
Casin pe sectorul Tg Secuiesc – Valea Seaca, jud Covasna” si „ Regularizare parau Ghelinta
în localitatea Ghelinta, judetul Covasna”.
- Implementarea proiectului “Watman – sistem informational pentru managementul integrat
al apelor - etapa I”, se realizeaza la nivelul Administratiei Nationale “Apele Romane” – cu
delegare de competente catre Administratia Bazinala de Apa Olt pentru obiectivele repartizate
in bazinul hidrografic Olt.
Situatia decontarilor efectuate in cadrul proiectelor:
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Nr.

Proiect

crt.

1.

,, Planul privind

Valoare eligibila

Valoare eligibila

Stadiu fizic/

contract de

platita in cadrul

valoric

finantare

proiectului

31.407.734 lei

31.407.734 lei

100 %

12.666.077 lei

11.131.300,91 lei

100%

5.199.997 lei

4.363.574,55 lei

100%

prevenirea, protectia si
diminuarea efectelor
inundatiilor în bh Olt”
2.

„Regularizare parau Casin
pe sectorul Tg Secuiesc –
Valea Seaca, jud Covasna”

3.

„

Regularizare

Ghelinta

în

parau

localitatea

Ghelinta, judetul Covasna”

In cadrul proiectului Watman – sistem informational pentru managementul integrat
al apelor - etapa I”, pentru Administratia Bazinala de Apa Olt, a fost prevazuta construirea a
43 de statii automatizate cu senzori si 2 Centre de Interventie Rapida, precum si furnizarea
echipamentelor necesare dotarii acestora.
In prezent obiectivele din cadrul proiectului derulat la nivelul ABA Olt au fost atinse,
urmand ca in perioada imediat urmatoare sa se desfasoare receptia la terminarea lucrarilor.
Toate proiectele desfasurate de Administratia Bazinala de Apa Olt prin Compartimentul U.I.P.
au fost finalizare la data 31.12.2015, fiind realizate conform Aplicatiilor de finantare si
Contractelor de finantare, atingandu-se indicatorii fizici planificati.

ACHIZIŢII
In decursul anului 2015 in cadrul Biroului Achiziții , s-au efectuat procedurile de achiziții
necesare pentru realizarea Programului de investiţii , a Programului de Gospodărire a Apelor
si s-a asigurat logistica necesara pentru desfășurarea in bune condiții a întregii activități la nivel
de Administrație Bazinală .
In baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul Administrației si în funcţie de
fondurile aprobate s-a elaborat Programul Anual de Achiziţiilor, care a fost actualizat de 7 ori,
in conformitate cu „ Lista – Alte cheltuieli de investiții ”- aprobata de ANAR si cu Programul
de Gospodărire a Apelor, astfel au fost organizate următoarele proceduri :
LICITATII DESCHISE - 1 procedura
Pentru lucrările finanțate pe POS MEDIU „REGULARIZARE PÂRÂU BISTRITA PE
SECTORUL COSTESTI – BĂBENI JUD. VÂLCEA”
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-

CERERI DE OFETA – 5 proceduri, pentru :
Furnizare Betoane necesare realizării PGA pt. SGA Vâlcea – contract încheiat cu SC
TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
Furnizare Echipamente si computere ( calculatoare si laptopuri) contract încheiat cu SC
PRIME SOLUTIONS
Furnizare Excavator pe senile contract încheiat cu SC IRCAT-CO SRL
Furnizare echipamente topo – contract incheiat cu SC MARCAD SRL
Executie lucrari „ Aparare de mal raul Oltet la Morunglav, jud Olt, et a II-a” contract
incheiat cu SC SEMCOR SRL

ACHIZITII DIRECTE
Au fost efectuate 36 proceduri de achiziții online in valoare totala de 1.108.475,41 lei fără
TVA pentru materiale de construcții, obiecte de inventar, .
Au fost 56 de notificări de atribuire directa offline pentru achizitii mai mari de echivalentul
a 5.000 de euro , in valoare totala de 3.869.346,19 lei fara TVA
In decursul anului au fost încheiate 126 de contracte de furnizare , servicii si lucrări
Personalul din cadrul biroului achiziții, a întreprins toate demersurile necesare pentru
rezolvarea celor 2798 de referate de necesitate emise de Sistemele de Gospodărire a Apelor si
compartimentele din cadrul Administrației , pentru care au fost întocmite studii de piața ,
note justificative, corespondenta furnizori, acestea fiind finalizate prin emiterea celor 815
comenzi.

BIROU SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT SI AUDIT INTERN
In cadrul compartimentului Sistem Integrat Management si Audit Intern au fost desfasurate
urmatoarele activitai, in cursul anului 2015:
1. Activitatea de menținerea și îmbunătățirea a Sistemului Integrat de
Management (SIM), certificat de Societatea Romană pentru Asigurarea Calității SRAC,
la nivelul întregii organizații (sediu și SGA/ SHI din cadrul ABA Olt ), conform cerințelor
prevazute in standardele de calitate: SR EN ISO 9001/2008 , mediu:SR EN ISO 14001/2005,
sănătate şi securitate ocupaţională: SR OHSAS 18001/2008
- au fost stabilite obiectivele pe procese, conform cerintei din standardul ISO 9001: 2008,
pentru anul în curs și s-a analizat stadiul îndeplinirii obiectivelor planificate în anul precedent
(atat in cadrul comp. SIMA, cat si coordonat in cadrul comp. ABA Olt-sediu si SGA-uri/SHI).
- s-a efectuat analiza funcționării sistemului de management, conform celor 3 standarde pentru
care este obtinuta cerificarea SRAC, la nivelul întregii organizații în anul precedent,
elaborându-se Raportul de analiză de management și stabilindu-se măsuri de îmbunătațire
(decizii pentru anul în curs);
- participare la elaborarea/verificarea propunerilor de noi instrucțiuni de lucru sau
actualizări ale celor existente;
- s-au actualizat documentele Sistemului Integrat de Management în folderul „Documente
SIM” din reţeaua internă (conform modificarilor efectuate si publicate de către SIMA/
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ANAR în WIMS / VPN sau in urma elaborării de documente noi la nivel ABA Olt);
actualizarile din Documente SIM au fost comunicate tuturor celor interesati.
- s-au realizat instruiri (non-formale), atat cu angajatii din cadrul compartimentelor ABA, cat
si la nivelul SGA/SHI privind respectarea cerințelor Sistemului Integrat de Management si
Documentele SIM; de asemenea s-au efectuat instruiri privind Documentele SIM cu personalul
nou angajat;
- s-au elaborat Programul anual privind efectuarea auditurilor interne în cadrul ABA Olt
(sediu şi SGA/SHI ), Planurile de audit și s-au efectuat audituri interne, conform ISO 19011:
2011, privind conformarea cu cerintele din standardele ISO 9001: 2008;
ISO 14001: 2015;
OHSAS 18001: 2008 la compartimentele sediu ABA Olt și la SGA-urile si SHI. In urma
auditurilor au fost intocmite Rapoartele de audit transmise entitatilor auditate.
- s-a realizat evaluarea conformării cu cerințele legale, de reglementare și alte cerințe, pe
mediu si SSM, calculându-se gradul de conformare cu aceste cerinte, pentru ABA Olt (atat la
sediu cat si SGA-uri)
- s-a elaborat Programul de management de mediu și SSM pentru anul 2015
2. Activitatea privind implementarea si mentinerea Sistemului de Control Intern/
Managerial (SCI/M) conform OMFP nr. 946/ 2005 (cu modificările și completările ulterioare),
respectiv Ordinul SGG 400/2015;
- s-a asigurat secretariatul Comitetului pentru Sistemul de Control Intern/ Managerial
- s-a elaborat Programului anual de dezvoltare SCI /M pentru anul 2015 ;
-au fost actualizate Deciziile privind constituirea Grupelor de Lucru, ca urmare a unor
schimbari in structura personalului;
-a fost coordonata activitatea privind revizuirea şi actualizarea Registrului riscurilor pe
activităţi, atât la nivel de compartimente sediu, cât și la nivel de subunități (SGA) colaborând
cu responsabilii de risc desemnați.
- s-au efectuat instruiri interne privind sistemul control intern managerial (completarea si
actualizarea Registrului Riscurilor la nivelul compartimentelor ABA si SGA/SHI; instuiri
privind completarea chestionarelor de autoevaluare a stadiului implementarii standardelor
cuprinse in Ordinului 946/2005, respectiv Ordinul 400/2015).
- s-au intocmit si transmis raportari semestriale si anuale, catre ANAR, conform OMFP
1423/2012: Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării stadiului de implementare a
standardelor de control intern /managerial (în urma centralizării chestionarelor de
autoevaluare) și Situațiile centralizatoare.

BIROU RESURSE
ADMINISTRATIV

UMANE,

RELAŢII

CU

PUBLICUL

ŞI

Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul este un departament functional in cadrul structurii
organizatorice a Administratiei Bazinale de Apa Olt, aflat in subordinea directa a Directorului
institutiei, ce raspunde de elaborarea si implementarea politicii de personal aprobata de catre
acesta.
Activitatea de salarizare in anul 2015, s-a concretizat in:
 intocmirea statelor de personal, a statului de functii si listele de meserii;
 intocmirea si transmiterea lunara a situatiilor statistice privind drepturile de personal;
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 inregistrare, completare si actualizare a Registrului de Evidenta al Salariatilor
(REVISAL);
 monitorizarea incadrarii in fondul de salarizare din cadrul bugetului de venituri si
cheltuieli;
 asigurarea suportului Biroului financiar la fundamentarea indicatorului cheltuiala de
personal din BVC;
 intocmirea evidentei timpului de munca nelucrat : concedii medicale , concedii fara
plata, absente nemotivate, zile libere platite
 avizarea foilor colective de prezenta pentru compartimentele ABA Olt;
 diverse situatii solicitate de catre A.N.”Apele Romane”;
 aplicarea deciziilor Curtii de Conturi a Romaniei nr. 11/2012 si 11/2015 si reasezarea
salariilor conform legislatiei privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice;
Activitatea de formare profesionala, in anul 2015, s-a concretizat in:
 evidenta ofertelor de formare profesionala transmise catre ABA Olt de catre formatori
acreditati;
 verificarea si centralizarea formularelor de formare profesionala formala si nonformala, respectiv cod F-RU-5 si F-RU-2, in vederea elaborarii planului anual de
formare profesionala;
 intocmirea actelor aditionale la Contractele Individuale de Munca pentru salariatii care
au desfasurat cursuri atat de formare profesionala, cat si de perfectionare, pe parcursul
anului 2015;
 transmiterea spre aprobare a solicitarilor de formare profesionala catre forul tutelar A.N.
“Apele Romane”, pentru salariatii ce urmeaza a parcurge un program de perfectionare
sau de obtinere a unor calificari, necesare bunei functionari a institutiei, respectiv a
respectarii legislatiei in vigoare;
Activitatea de tratare a petitiilor in cadrul ABA Olt, s-a concretizat in:
 primirea si inregistrarea in Registrul de Petitii a tuturor petitiilor sosite, avand rezolutia
Directorului ABA Olt;
 urmarirea modului de solutionare
precum si a respectarii termenului legal de
solutionare de 30 de zile;
 mentinerea la zi al Registrului de Petitii;
 rezolvarea sesizărilor şi cererilor referitoare la activitatea de personal;
 intocmirea trimestriala a unui raport al activitatii de solutionare a petitiilor, transmis,
ulterior, catre biroul Sistem Integrat de Management;
Activitatea de evidenta a fiselor de post s-a concretizat, in anul 2015, prin
reactualizarea acestora pentru salariatii care au beneficiat de promovari in functie, dar si pentru
cei care au beneficiat de imbogatirea fisei postului; de asemenea s-a urmarit intocmirea la
termen a fiselor de post pentru noii angajati cat si a celor modificate;
Activitatea de evaluare a performantelor salariatilor ABA Olt, in anul 2015, s-a
realizat prin solicitarea de la fiecare sef de birou/compartiment, a fiselor de evaluare a
performantelor, prin intermediul carora fiecare salariat al ABA Olt este evaluat de seful de
birou/compartiment; acestia primesc note de la 1 la 10 in raport cu criteriile de evaluare stabilite,
in prealabil, de A.N.”Apele Romane”.
In contextul social şi economic al ultimilor ani, consideram ca Serviciul Resurse Umane
din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Olt, s-a ridicat la nivelul politicilor promovate pana
in prezent de catre A.N.”Apele Romane” in domeniile proprii de competenta si a raspuns
cerintelor ridicate de necesitatea indeplinirii in continuare, la un nivel calitativ, a unor atributii
sau indeplinirii unor noi obiective, de natura sa asigure servicii competente orientate catre
proprii salariati.
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COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (CTI)
Pe parcursul anului 2015 biroul Comunicații și Tehnologia Informației din cadrul
Administrației Bazinale de Apă Olt a asigurat condițiile normale de funcționare și mentenanță
pentru echipamentele server, stații de lucru (fixe și portabile), imprimante de rețea, rețele
locale de calculatoare din 8 locații, stații automate (proiect Deswat și Watman) – cu
echipamente aferente de comunicații, prelucrare și stocare date, echipamente de telefonie fixă,
mobile, stații radio și retranslatori radio, după cum urmează:


Coordonarea și organizarea activității Comunicații și Thnologia Informației la sediul
A.B.A. Olt și la subunități (6 S.G.A. – uri, 1 S.H.I. Priza Olt, 1 Stații Hidro Horezu)



Instalare și configurare PC-uri și laptopuri achiziționate în 2015 – la ABA Olt și
subunități, configurare și drepturi de acces pentru utilizatorii noi.



Administrare și configurare software, administrare aplicații și asistență tehnică – pentru
aplicația de evidență financiar-contabilă integrată ASiS Plus – ASiS RIA – 1 server și
20 utilizatori la sediul A.B.A.



Administrare baze de date ASiS Plus și ASiS RIA, drepturi utilizatori ASiS Plus și ASiS
RIA



Coordonare exploatare aplicație economică integrată ASIS (ASiS Plus și ASiS RIA)



Preluarea și rezolvarea problemelor apărute în aplicație, colaborarea cu furnizorul
aplicației pentru rezolvarea problemelor de aplicație, în limita competențelor.



Testarea aplicației după fiecare modificare la software-ul producătorului.



Mentenanță la tehnica de calcul și infrastructură rețele locale.



Activități de întreținere programată (servere, noduri de comunicații, administrare
Exchange Server căsuțe poștale).



Intervenții la apariția defectelor survenite din diverse motive la tehnica de calcul din
A.B.A. Olt și subunități.



Administrare și configurare software, dezvoltare și administrare aplicații, asistență
tehnică.



Dezvoltare și întreținere rapoarte SQL pentru WIMS (Balanța Apei, Rapoarte Cadastru,
Registre Evidență Avize).



Administrarea transmisiilor de date flux informațional (Dispecerat + Hidrologie) – Stații
de lucru + Servere.



Administrare și mentenanță proiect Deswat – stații automate și echipamente de
comunicație, stații de lucru.
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Depanare pluviometre, sisteme de alimentare, Data Loggere Logosense.



Supraveghere flux informațional date automate / identificare probleme apărute la
senzori, rezolvarea problemelor de comunicații, identificare probleme la calculatoarele
de colectare, verificare cu aplicația Dispecer – 2 ore zilnic.



Administrare comunicații voce – date (telefonief ixă - comunicații radio – date).



Intervenții la retranslatori și la stațiile radio, migrarea la sistemul radio digital.



Verificari în vederea posibilității implementării comunicației radio de la cantoanele
preluate de la ANIF în colaborare cu Dispecratul A.B.A. Olt prin repetoarele A.B.A.
prin testare locații.



Participare la elaborare proiect radio cu specialiștii în radiocomunicațtii A.N. Apele
Române.



Participare la implementarea proiectului Watman – un responsabil I.T. în echipa de
implementare proiect și un responsabil în comisia de recepție.

Alte activități care necesită intervenție sau supraveghere în domeniul Comunicații și
Tehnologia Informației: servere dedicate, server NOD32 antivirus, server deployment.

AUDIT INTERN
Conform prevederilor Legii nr.672/2002, auditul public intern ca activitate funcţional
independentã şi obiectivã, de asigurare şi consiliere, conceputã sã adauge valoare şi sã
îmbunãtãţeascã activitãţile entitãţii publice, ajutã entitatea publicã sã îşi îndeplineascã
obiectivele, printr-o abordare sistematicã şi metodicã, evalueazã şi îmbunãtãţeşte eficienţa şi
eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţã.
Administratia Bazinala de Apa Olt, ca ordonator de credite ter\iar, are organizat
Compartiment de audit public, constituit dintr-un singur post.
În anul 2015 s-a întocmit planul multianual pentru perioada 2015-2017, pe baza analizei
riscurilor asociate activităţilor auditabile şi care cuprinde toate activităţile derulate în cadrul
ABA.
Tipul auditurilor sunt de asigurare ( de regularitate/conformitate).
Prioritizarea s-a f`cut acord@ndu-se aten\ie activit`\ilor cu risc ridicat.
Planul anual pe anul 2015 a fost structurat pe 3 capitole: misiuni proprii (de regularitate/
conformitate și misiuni ad-hoc), alte activități specifice auditului (întocmirea planului,
întocmirea raportului de activitate, pregătirea profesională, urmărirea stadiului de implementare
a recomandărilor, participarea la ședințe) și alte activități (sărbători legale, concediu de odihnă).
Misiunile de audit, cuprinse în plan s-au stabilit în baza planului multianual = 3
misiuni, iar 3 misiuni au fost cu caracter ad-hoc la solicitarea conducerii ABA Olt, 1
misiune comuna cu caracter ad-hoc la solicitarea Administrația Națională „Apele Române”
și 1 misiune comuna cu caracter ad-hoc la ABA Argeș- Vedea.
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Ponderea timpului alocat realizării misiunilor de audit a fost de 172 zile, respectiv 78%
din totalul timpului disponibil (226 zile), restul de timp a fost alocat altor activități specifice
auditului (întocmirea planului, întocmirea raportului de activitate, pregătirea profesională,
urmărirea stadiului de implementare a recomandărilor, participarea la ședințe), respectiv 54
zile.
Misiunile de audit au privit activitățile financiar-contabile, resursele umane, achizițiile
publice, precum și funcțiile specifice entității.

COMPARTIMENT SSM ŞI PSI
In cadrul ABA OLT s-au luat masurile necesare pentru :
a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor
b) prevenirea riscurilor profesionale
c) informarea si instruirea lucratorilor
d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca
Aceasta s-au realizat prin urmatoarele actiuni:
-s-a urmarit realizarea programului de masuri pe baza caruia s-a alcatuit programul de cheltuieli
pe capitole care face parte din planul tehnic al unitatii.
-s-a asigurat efectuarea instructajului introductiv general pentru noii angajati ,s-a urmarit si
verificat efectuarea instruirii periodice pentru totii angajatii unitatii
- in conformitate cu CCM 2011-2014 si pe baza propunerilor de la sistemele din bazin am
intocmit necesarul pentru EIP SI EL si materiale igenico-sanitare pe 2014
-in 2015 s-a achizitionat echipamentde lucru si protectie (salopete,halate,cizme,haine
vatuite,bocanci,caciuli,manusi,cizme scurte ,casti ,ochelari,veste salvare)
-conform ord 427/2005 toate punctele de lucru au fost dotate cu truse de prim ajutor
-s-au luat masurile necesare prin care se asigura supravegherea corespunzatoare a sanatatii
lucratorilor prin efectuarea controlului medical la angajare si periodic pentru angajati,pe baza
contractelor incheiate in fiecare judet, conform adresei nr 598/13.01.2015 de la ANAR
In urma controlului medical efectuat in anul 2015 ,angajatii ABA Olt nu au fost diagnosticati
cu boli profesionale.
-s-au luat masurile necesare pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute
de legislatia specifica (electricieni,macaragii,manevranti,legatori de sarcina,)
-s-au facut masuratori si eliberat buletine de verificare pentru prizele cu impamintare,de catre
formatia PRAM de la SHI Priza Olt ,la SGA HR,CV,BV,OT ,SB
-s-au stabilit pentru lucratori ,prin fisa postului atributii si raspunderi ce revin in domeniul
securitatii si sanatatii in munca
- s-au efectuat inspectii proprii SSM si PSI la SGA si Priza Olt privind aplicarea si respectarea
normelor de securitate si sanatate.
-s-au reevaluat riscurile specifice de accidente pentru locurile de munca
-s-au intocmit tematici anuale de instructiuni specifice SSM si PSI
-s-au verificat si dotat cu stingatoare locurile de munca
-s-au facut demersuri pentru autorizarea impotriva incendiilor a sediilor si a punctelor de lucru
-s-a intocmit raportul de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor
-s-au verificat la nivelul ABA hidrantii interiori cu firma specializata
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