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Serviciului Exploatare_U.C.C. și Siguranța Construcțiilor Hidrotehnice în anul
Programul de gospodărire a apelor
Programul de gospodărire a Apelor pentru anul 2018 cuprinde toate lucrările (exploatare,
întreținere, întreținere cursuri de apă și decolmatări, reparații curente cu forțe proprii și cu forțe terțe),
indiferent de valoare, documentaţiile tehnice necesare fiind elaborate cu ajutorul programului de calcul
al devizelor „Deviz Profesional” și sunt însoțite de ridicări topografice, profile longitudinale, secțiuni
transversale, schițe, memorii justificative, referate tehnice, fotografii.
Lucrările de întreținere, reparații și întreținere cursuri de apă și decolmatări propuse prin Planul
tehnic au ca documente care fundamentează necesitatea și oportunitatea acestora, rapoartele U.C.C. din
anul 2017, procesele verbale de observații vizuale, sesizările primite de la cetățeni, primării și Consiliile
Județene. De asemenea, în stabilirea și prioritizarea lucrărilor se respectă încadrarea în valoarea
Bugetului de venituri și cheltuieli al A.B.A. Olt, aprobat pentru anul 2018.
Lucrările de reparații curente au fost prezentate și avizate în ședința C.T.E. la A.B.A. Olt, pentru
lucrările mai mari de 15000 lei și la fiecare S.G.A. pentru lucrări mai mici de 15000 lei. La ședința de
avizare de la sediu A.B.A. Olt au fost invitați și reprezentanți de la A.N.„Apele Române”.
Anual, prin programul de gospodărire a apelor, se intervine 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.
Pentru cursurile de apă neamenajate, în vederea asigurării secțiunii de curgere a apei, menținerea
și realizarea albiilor stabile, asigurarea igienizării cursurilor de apă, protejarea malurilor s-au propus :
tăieri de vegetaţie, igienizare cursuri de apă, doborâri de arbori și decolmatări. Lucrările se execută prin
forțe proprii, cu personalul de la formaţiile de lucru din cadrul fiecărui sistem de gospodărire al apelor.
Volumele fizice realizate în anul 2018:
Volume de lucrari

U.M.

Programat 2018

Realizat 2018

Procent de
realizare %

Terasamente

mii
mc

785,16

766,64

97,64

Piatră

mc

4788,5

4569,6

95,43

Beton

mc

982

992,5

101

Lucrări de protecție și
finisaje

mp

16310,5

15890

97,42

Igienizări cursuri de apă

km

188,10

189,07

100,51

Consolidări vegetative

m

1555

2450

157,55

Prezentăm mai jos cheltuielile realizate în anul 2018 prin Programul de G.A, respectiv Planul
tehnic din Capitolul II al Anexei valorice:
CAP.II

CHELTUIELI
TOTALE PROGRAM
G.A.

mii lei

a.

Materiale

b.

Manopera

Programat 2018

Realizat 2018

73620

70529,47

mii lei

1810

1647,22

mii lei

48969

49319,46
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c.

Energ.electr.

mii lei

2206

1956,53

d.

Combustibili

mii lei

2427

2305,92

e.

Altele

mii lei

18208

15300,34

II.1

CHELTUIELI PLAN
TEHNIC

mii lei

Programat 2018

Realizat 2018

20389

20748,54

a.

Materiale

mii lei

889

920,78

b.

Manopera

mii lei

16000

16852,34

c.

Energ.electr.

mii lei

1500

1398,16

d.

Combustibili

mii lei

1700

1577,26

e.

Altele

mii lei

300

0

În lunile martie, iunie și iulie ale acestui an s-au produs viituri semnificative pe cursurile de apă
din B.H. Olt. Au fost depășite cotele de atenție și inundație pe mai multe pâraie, debitele afluente
înregistrând probabilităţi de 5 .. 1 %, Au apărut zone critice pe cursurile de apă și au fost avariate o parte
din lucrările hidrotehnice din administrarea A.B.A. Olt, evenimente ce au fost consemnate în Procese
verbale de Calamitate și Rapoartele de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor. S-a intervenit cu
utilajele din dotare și forța de muncă la situațiile de urgență care au apărut în urma viiturilor și cotelor
ridicate de pe cursurile de apă.
Exemplificăm, în continuare, o parte din lucrări executate cu forțe proprii:
S.G.A. Harghita
-Reparație scara de acces și platformă metalică la Casa vanelor ac. Mesteacănu - Bălan;
-Reparații zid de sprijin din beton ciclopian pe pr. Băile Homorod, la Homorod Băi, L=30 m, Hm 01;
-Reprofilare albie și consolidare mal drept cu piatră brută pe pr. Frumoasa, aval loc. Frumoasa, L=
100 m, Hm 32-33
-Reparații prism de anrocamente și stabilizare talveg, r. Olt aval pod Băile Jigodin, L=30 m, Hm
5702;
-Decolmatare, reprofilare și consolidare vegetativă pr. Fișag, aval nod hidrotehnic, zona Cetățuia,
L=100 m, Hm 34-35.
S.G.A. Covasna
- R.C. Cons. cu piatră brută pr.Târlung, intravilan Băcel, av. pod Garofina, L=80 m, hm 6-7;
- Consolidare cu piatră brută, mal stâng pr. Vâlcele, la Araci, L=60 m, hm 4-5;
- Consolidare cu piatră mal drept pr. Cormoș, aval 350 m de cfl. cu pr. Gat și refacere taluz dig L =
20 m, hm 100;
- Reparație Canton Moacșa, hm 62;
- Rep. Canton Baraolt, hm 4253.
S.G.A. Brașov
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-Montare pilaștrii geodezici baraj Dopca, mal stâng și mal drept – 2 buc;
-Consolidare cu piatră pr. Homorod - Ciucaș, aval Satu Nou, mal stâng, L=600 ml, hm 290-340;
-Decolmatare și recalibrare pr. Lisa, Mândra, Breaza și Sâmbăta.
S.G.A. Sibiu
-Reparație curentă zid de sprijin pe pr. Tilișca la Tilișca, hm 1;
-Întreținere, regularizare pr. Porumbacu la Porumbacu de Sus, hm 70-80;
-Reparație curentă zid de sprilin pr. Săliște la Săliște;
-Reparație curentă prag de fund pr. Sadu la Sadu, hm 87.
S.G.A. Vâlcea
- Reparație saltea gabion, mal stâng, pârâu Cerna la Stroiești, aval confluență cu pârâul Aninoasa, hm
774-774;
- Refacere grindă și pereu din beton, mal stâng, pârâu Otăsău, la Păușești-Otăsău, hm. 80-82;
- Refacere lucrări hidrotehnice pe pârâul Olănești, la Rm.Vâlcea, zona Aranghel, hm 39+5.
S.G.A. Olt
- Reparatie curenta – Aparare de mal râu Olteț la Dobrun, jud. Olt – anrocamente –282 mc
- Intretinere baraj Vladila – cosire vegetatie pe taluzuri 3,50 ha, betoane 12 mc, refacere
peree din beton 60 mp;
- Intretinere dig Potelu-Corabia, la Dunare – cosire vegetatie pe taluzuri 90,44 ha, completari
terasamente la coronament dig 3,82 mii mc;
- Decolmatare mecanică pârâu Milcov în loc. Milcov – terasamente mecanice 6,24 mii mc
recalibrare 2,50 km.
Pentru asigurarea funcţionării la parametrii normali a lucrărilor hidrotehnice pe timp friguros a
exploatării în condiții normale, este necesară pregătirea din timp a unor măsuri tehnico-organizatorice
privind lucrările și obiectivele hidrotehnice din administrare. Prin urmare sa întocmit Programul
privind exploatarea lucrărilor hidrotehnice pe timp friguros, pentru perioada 1 noiembrie 201831 martie 2019.
Regulamente de exploatare privind alți deținători:
S-au avizat un număr de 14 regulamente de exploatare pentru barajele din categoriile de
importanță A și B și s-au aprobat un număr de 17 regulamente din categoriile de importanță C și D.
S-au întocmit 13 referate tehnice cu observații și s-au avizat în cadrul A.B.A. Olt regulamentele
de la barajele din categoriile de importanță A și B aparținând S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.: Robești,
Racovița, Cornetu, Turnu, Dăești, Băbeni, Ionești, Zăvideni, Drăgășani, Strejești, Arcești, Slatina,
Ipotești, Lotru – Ciunget.
La barajele din categoriile de importanță C și D s-au aprobat un numar de 25 de regulamente de
exploatare pentru următoarele amenajări hidrotehnice : Colun, A.H.E. Cârțișoara, C.H.E.m.p. Gura
Râului și bazin compensator, M.H.C. Cepari, M.H.C. Sălătrucu de Jos, M.H.C. Sălătrucu de Sus, A.H.E.
Cibin, A.H.E. Olteț 1 și 2, A.H.E. Voineasa 1, 2 și 3, Elias – Bondrea, A.H.E. Viștișoara, A.H.E. Sebeș,
A.H.E. Mădăraș 1 și 2, A.H.E. Vad, A.H.E.Tomșani, A.H.E. Sadu 2, A.H.E. Sadu Sat, A.H.E. Bran
Tohan (C.H.E.m.p. Bran 0, C.H.E.m.p. Bran 1, C.H.E.m.p. Bran 2, C.H.E.m.p. Tohan 1).
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Siguranța în exploatare a lucrărilor hidrotehnice:
Activitatea de U.C.C. este reglementată prin Legea nr. 107/1996 cu modificările şi completările
ulterioare, prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările
ulterioare, prin Legea nr. 466/2001 privind siguranţa barajelor şi se realizează în conformitate cu
Normele metodologice, a instrucţiunilor şi procedurilor tehnice în vigoare.
S-au realizat cu terții documentațiile: Studiul Urmărirea comportării construcțiilor baraj Săcele
(S.G.A. Brașov), Documentație de evaluare a stării de siguranță în exploatare la barajul Săcele (S.G.A.
Brașov), documentațiile au fost înaintate și avizate de către Comisia U.C.C. A.N. „Apele Române”.
S-a întocmit cu personal propriu: Studiu Urmărirea comportării construcțiilor baraj Frumoasa
(S.G.A. Harghita) documentație avizată favorabil de către Comisia U.C.C. A.N.„Apele Române”,
Studiul geodezic de urmărire a comportării în timp a barajului Gura Râului - Sibiu, seria 32/2018.
Cu personalul propriu și cel de la hidrologie s-au efectuat măsurători topo-batimetrice pentru
acumularea Gura Râului (S.G.A. Sibiu) și s-a întocmit batimetria pentru acumularea Frumoasa (S.G.A.
Harghita).
În vederea emiterii avizelor și autorizațiilor de exploatare în siguranță s-au întocmit referate
tehnice cu punctul de vedere al A.B.A. Olt pentru documentațiile de evaluare a stării de siguranță.
Acestea au fost depuse la CONSIB și Comisia Teritorială Muntenia Vest.
În ședințele CONSIB au fost analizate și s-a susținut punctul de vedere pentru un număr de 3
documentații la barajele Robești, Slatina și Strejești. La ședințele de avizare ale Comisiei Teritoriale
Muntenia Vest s-au susținut punctele de vedere pentru 7 baraje și amenajările din categoriile de
importanță C și D, respectiv: Dobrețu, Godeanu, Colun, Tocile VII, Lempeș, Sânpetru și Elias –
Bondrea. S-au emis 4 autorizații de funcționare în siguranță și 3 acorduri de funcționare în siguranță.
S-a întocmit Raportul U.C.C. Privind activitatea de urmărirea comportării lucrărilor hidrotehnice
din cadrul Administraţiei Bazinale de Ape Olt.
Exploatarea lacurilor de acumulare - bilanțului acumularilor
Întocmirea lunara a raportului privind realizarea programului de exploatare al acumularilor si
întocmirea raportului anual privind modul de exploatare al lacurilor de acumulare Frumoasa, Sacele,
Gura Râului, Vidra și Bradisor. S-a efectuat verificarea pentru conformitate a debitelor și a volumelor de
apă uzinate pentru producerea de energie electrică prin hidrocentrale amplasate pe râul Olt, transmise de
Hidroelectrica S.A. odată cu procesul verbal de recepție a serviciului de asigurare al apei brute pentru
producerea energiei electrice.
De asemenea, am adus contribuția specifică acrivității de exploatare la anuarul privind
caracterizarea si gospodarirea resurselor de apă pe anul 2017.
Documentații și măsurători topogeodezice
Întocmirea documentațiilor cu măsurătorile topografice care sunt necesare pentru efectuarea
lucrărilor cuprinse în planul tehnic al S.G.A.-urilor.
S-au întocmit un număr de 10 documentații topografice pentru S.G.A. Covasna și S.G.A.
Vâlcea :
-Decolmatare pârâu Valea Mare, amonte de loc. Borosneu Mare, L = 2 km ( S.G.A. Covasna);
-Refacere secțiune de scurgere Râul Negru, amonte pod lemn Santionlunca, L =120 m ( S.G.A.
Covasna);
-Stabilizare albie pârâu Chiuruș (S.G.A. Covasna);
-Aducere la cotă dig mal drept râul Olt, amonte confluență pârâu Aita, L =950 m ( S.G.A. Covasna) ;

6

-Măsuratori topografic pentru expertizarea barajului și acumulării Păușa (S.G.A. Vâlcea);
-Măsuratori topografice pentru lucrarea de reparații Refacere lucrări hidrotehnice pe pârâu Olănești la
Râmnicu Vâlcea, zona Aranghel (S.G.A. Vâlcea);
- Măsuratori topografice pentru Reparații curente grindă și pereu, mal stâng, pârâu Otăsău la Păușești
Otăsău (S.G.A. Vâlcea);
-Măsuratori topografice pentru Decolmatare pârâu Lotru la Păscoaia - zona lucrări hidrotehnice (S.G.A.
Vâlcea);
-Măsuratori topografice pentru Decolmatare pârâu Luncavăț la Marcea, tronson pod DN - pod CF
(S.G.A. Vâlcea);
- Măsuratori topografice pentru Reparație saltea gabion, mal stâng, pârâu Cerna la Stroești, aval
confluență pârâu Aninoasa (S.G.A. Vâlcea).

S-au întocmit 9 documentații cu masurătorile topografice necesare efectuării lucrărilor cuprinse
în planul tehnic al S.G.A. Vâlcea pe anul 2019, respectiv:
-Reparatii gabion pe pr. Muereasca la Muereasca, punct Dina;
-Refacere gabion, mal stâng, pe pr. Sâmnic la Golești, punct State;
-Reparatii prag si aparari de mal pe pr. Cerna la Slatioara, punct Milea;
-Reparatii prag si aparari de mal pe pr. Cerna la Stroesti, punct Magura;
-Reparatii prag si aparari de mal pe pr. Cerna la Stroesti, punct Chioasa;
-Reparatii prag pe pr. Luncavăț la Șirineasa;
-Decolmatare pr. Nisipoasa la Orlesti;
-Decolmatare pr. Sărat la Ocnele Mari;
-Reparație curentă magazie atelier Troianu.
AVIZE AUTORIZAȚII
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 Olt
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;
- 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;
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- 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 2018 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 2029
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
744
731
143
167
1
4
239
2029

Serviciul Avize Autorizații ABA Olt a intocmit, conform competențelor care îi revin, 33 referate
tehnice pentru emiterea avizului de gospodărire a apelor și 22 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.
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 MMGA nr.2/2006 si Ordinul M.M.P.
nr.3404/2012.
ACHIZITII
In cursul anului 2018 in cadrul Biroului Achiziții, s-au efectuat procedurile de achiziții necesare
pentru realizarea Programului de Investiţii, a Programului de Gospodărire a Apelor, asigurandu-se
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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 6 ori , in conformitate cu
Programul de Gospodărire a Apelor si „ Lista – Alte cheltuieli de investiții ”- aprobata de ANAR ,
aceasta fiind realizata in proportie de 100% . Astfel pentru principalele activitati situatia este
urmatoarea :

Realizarea Programului de achiziții aferent Listei de investiții :
Cap.Cb1- Mașini , Echipamente si Mijloace de transport realizat 100%
Au fost organizate de proceduri (4 licitații deschise, 5 proceduri simplificate ,40 achiziții directe )
pentru cele 61 de pozitii din lista fiind achizitionate :
Echipamente informatice ( sisteme de calcul , servere, statie grafica , licente )
Echipamente de transport ( autoutilitare , tractoare, autobasculante, remorci)
Utilaje pentru constructii ( excavatoare , buldozere, autobetoniere)
Ambarcatiuni
Utilaje agricole si forestiere ( motocositoare , motodefrisatoare)
Echipamente pentru laborator
Utilaj independent pentru curatat albii
Cap. Execuție lucrări realizat 100 %
Au fost organizate 4 proceduri simplificate pentru incheierea contractelor de executie la obiectivele
de investitii :
Extinderea prin etajare sediu SGA Brașov, jud. Brașov
Canton de exploatare SGA Vâlcea, formația Brezoi, jud. Vâlcea
Punerea in siguranța a amenajării hidrotehnice Caracal, jud. Olt
Regularizare parau Luncavăț si afluenți , sectorul Vaideeni - Popeștii, jud. Vâlcea
Relizarea Programului de achiziții aferent necesitaților LCA realizat 100%
Au fost organizate proceduri de achizitie pentru reactivi , sticlarie, Piese de schimb reparatii si
intretinere echipamente
Realizarea Programul de achiziții aferent Stocului de apărare- realizat 100%
Au fost achizitionate , prin procedura de achizitie directa online , folie de protectie , geotextil, saci,
baraje absorbante , scandura, motoferastrae, grup electrogen,
Realizarea Programul de achiziții aferent activității de mecanizare - realizat 100%
Au fost incheiate contracte pentru serviciile de reparatie si intretinere parc auto , pentru furnizare de
anvelope si uleiuri , au fost organizate achizitii directe pentru piesele de schimb necesare la repararea
utilajelor, etc
Realizarea Programului de achiziții aferent activității de Exploatare lucrări UCC

9

Pentru materialele necesare executarii lucrarilor pe plan local s-au delegat competente responsabililor
din cadrul Sistemelor de Gospodarire a Apelor pentru achizitia materialelor pe plan local , tinand cont ca
valoarea estimata pe an a a materialelor este sub pragul valoric de achizitie directa .
La nivel de ABA au fost organizate procedurile simplificate pentru achizita de beton ,
Au fost incheiate contracte pentru Studiile tehnice , consultanta si expertiza pentru :
Intocmirea Regulamentului de exploatare acumulare si baraj Săcele
Intocmirea Regulamentului de exploatare acumulare si baraj Dopca
Intocmirea Studiului UCC Săcele
Servicii de evaluare a stării de siguranța in vederea obținerii avizelor de funcționare pentru barajul
Săcele
Servicii de evaluare a stării de siguranța in vederea obținerii avizelor de funcționare pentru barajul
Păușa

Personalul din cadrul biroului achiziții, a întreprins toate demersurile necesare pentru rezolvarea
celor 2065 de referate de necesitate emise de Sistemele de Gospodărire a Apelor si compartimentele din
cadrul ABA Olt , pentru care au fost întocmite studii de piața , note justificative, corespondenta
furnizori, acestea fiind finalizate prin emiterea celor 680 de comenzi in valoare de 12.697.203,87 lei.
Au fost efectuate 140 de achizitii directe online in valoare de 3.3051612,21 lei fara TVA
S-au făcut 50 de notificări de finalizare atribuire directa offline pentru achiziții in valoare totala de
1.650.482,12 lei fara TVA
Au fost încheiate 155 de contracte de furnizare , servicii si lucrări
Au fost organizate 54 proceduri de negociere fara publicare a unui anunt e participare pentru
obiectivele de investitii promovate prin HGR 582/2018 si Decizia Directorului ANAR nr.584/2018
pentru realizarea in regim de urgenta a lucrărilor pentru apărare împotriva inundațiilor si refacerea
construcțiilor hidrotehnice afectate de inundatii

SISTEM INTEGRAT MANAGEMENT SI AUDIT
Activitatea compartimentului Sistem Integrat Management si Audit se desfasoara pe doua domenii
principale, conform obiectivelor strategice stabilite prin Declaratia de Politica in domeniul calitatii,
mediului si sanatatii si securitatii ocupationale si anume:
1.mentinerea si imbunatatirea Sistemului Integrat de Management - certificat de Societatea Romana
de Asigurarea Calitatii SRAC, privind functionarea organizatiei in conformitate cu cerintele din
standardele SR EN ISO 9001: 2015 (calitate); SR EN ISO 14001: 2015 (mediu);
SR OHSAS 18001:
2008 (sanatate si securitate ocupationala)
2. implementarea si dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial SCIM, conform Ordinului
SGG nr. 600/2018.
3. activitatea de implementare a strategiei anti-coruptie
4. activitatea de implementare a Regulamentului UE 2016/679 privind protectia datelor cu caracter
personal
In cadrul activitatilor privind Sistemul Integrat de Mangement se realizeaza urmatoarele:
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-anual se stabilesc obiectivele de calitate si se raporteaza stadiul realizarii acestora (la nivel de
compartimente sediu ABA si SGA-uri/SHI); analiza acestora in Raportul de management
-elaborarea Raportului de analiza management privind functionarea sistemului integrat de
management in anul anterior, la nivelul intregii organizatii ABA Olt, cu stabilirea de masuri de
imbunatatire si decizii (masuri), responsabilitati si termene de realizare.
- actualizarea pe serverul specific a Documentele SIM, in functie de modificarile efectuate la nivel
de ANAR (sediul central) si adaptarea acestora pentru ABA/SGA (cand este cazul).
- angajatii sunt informati privind modificarile/actualizarile Documentelor SIM (la nivel
compartimente ABA si SGA/SHI);
-participarea la elaborarea unor documente specifice activitatii ABA;
- instruirea periodica a angajatilor privind continutul Documentelor SIM, cat si in cazul
actualizarilor/modficarilor efectuate, cu intocmirea Proceselor verbale de instruire F-T-3;
- instruirea si constientizarea noilor angajati privind respectarea Documentelor SIM;
-propuneri privind pregatirea profesionala in domeniul SIM si SCIM
- activitatea de audit intern privind evaluarea functionarii sistemului in conformitate cu cerintele din
standardele ISO 9001: 2015 (calitate); ISO 14001 (mediu); 2015; OHSAS 18001: 2008 (SSM), care
cuprinde:
-elaborarea Programului anual de audit intern in cadrul compartimentelor ABA (sediu), cat si la
nivel Sisteme de Gospodarirea Apelor


efectuarea auditurilor interne privind respectarea cerintelor din cele 3 standarde pe care
Administratia Nationala “Apele Romane” este certificata: ISO 9001:2015 (calitate); ISO
14001:205 (mediu); OHSAS 18001:2008 (sanatate si securitate ocupationala) la nivelul
organizatiei ABA Olt, cu elaborarea de Rapoarte de audit; evaluarea conformarii cu
cerintele legale, de reglementare si alte cerinte si calcularea gradului de conformare
pentru fiecare sistem auditat;

-elaborarea Programului anual de management de mediu si SSM, cu raportarea stadiului de
indeplinire a masurilor stabilite
Activitatea de dezvoltare a Sistemului Control Intern Managerial SCIM cuprinde:
-asigurarea secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare ABA Olt (constituita conform Ordinului
SGG 600/2018).
-actualizarea deciziilor privind sistemul de control intern, in functie de modificarile de personal;
- elaborarea Programul anual de dezvoltare SCIM si urmarirea indeplinirii masurilor cuprinse in acesta
-instruri cu sefii compartimentelor ABA (sediu si SGA) privind sistemul de control intern managerial si
anume: prevederile Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entitatilor public; completarea anexelor din Procedura operationala PO 03, in vederea elaborarii
registrului de riscuri; modul de completare a chestionarelor de autoevaluare privind stadiul
implementarii standardelor din Ordin si analiza chestionarelor;
-elaborarea si actualizarea Registrului de Riscuri la nivelul organizatiei ABA Olt pentru anul 2018
-elaborarea raportarilor prevazute de legislatie- Ordinul 600/2018: Situatia centralizatoare privind
stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial; Situatia sintetica a
rezultatelor autoevaluarii stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial (in urma
centralizarii si analizarii chestionarelor completate de sefii de compartimente ABA si SGA/SHI);
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Situatiile centralizatoare anuale si semestriale realizate in urma centralizarii situatiilor primite din cadrul
compartimentelor (ABA sediu si SGA/SHI)
Activitatea privind implementarea strategiei anti-coruptie:
-raportari solicitate de sediul central ANAR
Activitatea de implementare a Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date in
cadrul ABA Olt
-elaborarea Politiccii Generale de protectie a datelor cu caracter personal in cadrul ABA Olt
-intocmirea Registrului cu inventarul operatiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal in cadrul
ABA Olt.
INTERVENŢIE RAPIDĂ
Constituirea Centrelor de Intervenție Rapidă ale S.G.A. VÂLCEA și S.G.A. COVASNA,
precum și a Formațiilor de Intervenție Rapidă ale S.G.A. HARGHITA, S.G.A. BRAȘOV, S.G.A. SIBIU
și S.G.A. OLT, din cadrul A.B.A. OLT, au drept scop să intervină și să acționeze, cu operativitate și
eficacitate în situațiile de urgență, generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente
la construcțiile hidrotehnice și poluări accidentale.
Prima jumătate a anului 2018, a fost marcată de foarte multe astfel de situații, ceea ce a făcut
ca Formația de Intervenție Rapidă, F.I.R. a Centrului de Intervenție Rapidă, C.I.R.VÂLCEA, sub
coordonarea directă a subsemnatului și a Directorului A.B.A. OLT, să fie cea mai solicitată în acest
sens. Restul programului de pregătire și exerciții de simulări, a fost executat, conform Programului de
pregătire al C.I.R. VÂLCEA, întocmit de Coordonatorul Intervenției Rapide A.B.A OLT și aprobat de
conducerea A.B.A. OLT.
În cursul anului 2018, au avut loc acțiuni de instruire a personalului angajat în cadrul
Formațiilor de Intervenție Rapidă ale S.G.A.-urilor din A.B.A. OLT, cu privire la activitățile specifice
intervenției rapide, cum ar fi:







stabilirea locațiilor în care se efectuează intervenția;
planificarea acțiunilor și a modalităților de intervenție;
evaluarea logisticii necesare transportului și intervenției;
deplasarea la intervenție,
transportul materialelor din stoc și a utilajelor la punctele critice;
intrarea în acțiune a forțelor, amplasarea mijloacelor și realizarea dispozitivului preliminar de
intervenție;
 intervenția cu utilajele din dotare în locațiile identificate;
 instalarea și supravegherea echipamentelor instalate;
 asigurarea monitorizării sectoarelor de intervenție;
 realizarea, adaptarea și finalizarea dispozitivului de intervenție la situația concretă;
 intervenția de prevenire;
 intervenția de limitare a pagubelor;
 intervenția de înlăturare a efectelor negative ale evenimentului;
 analiza impactului intervenției.
De asemenea, au fost organizate exerciții de simulare, respectiv, cunoașterea, verificarea și
montarea barajelor mobile din panouri de aluminiu, a digurilor gonflabile, utilizarea troliului hidraulic
pentru plierea digurilor gonflabile, utilizarea motopompelor de apă, etc.
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Intervențiile și acțiunile Formațiilor de Intervenție Rapidă ale A.B.A. OLT, din cursul anului
2018, s-au desfășurat în urmatoarea ordine cronologică:


Ianuarie și Februarie 2018, au fost două luni fără situații reale de intervenție în situații de
urgență, drept pentru care au fost executate operații de mentenanță, revizii și reparații, pentru
toate echipamentele, instalațiile, utilajele și autoutilitarele, din dotarea C.I.R. VÂLCEA;
 Martie 2018, a fost marcată de inundații în cadrul bazinului hidrografic al S.G.A COVASNA,
S.G.A. BRAȘOV, S.G.A VÂLCEA și S.G.A. OLT.
 Formația de Intervenție Rapidă a C.I.R. VÂLCEA, a intervenit împreună cu F.I.R. BRAȘOV, pe
raza Loc. Făgăraș, Jud. Brașov, în Com.Vaideeni, Jud.Vâlcea și cu F.I.R. OLT, în Com. Islaz,
Jud.Teleorman;
 Aprilie 2018; în perioada 24–25.04.2018, m-am deplasat la S.G.A. HARGHITA, COVASNA și
BRAȘOV, unde am efectuat instruiri teoretice cu membrii Formațiilor de Intervenție Rapidă,
având tematica: Gestionarea Situațiilor de Urgență și Mod de acțiune;
 Mai 2018; Pregătire conform Programului aprobat;
 Iunie și Iulie 2018, au fost două luni marcate de inundații de mare amploare, ce au afectat Jud.
Covasna, Brașov, Sibiu și Vâlcea.
Formațiile de Intervenție Rapidă, ale respectivelor S.G.A.-uri, sub coordonarea directă a Director
A.B.A. OLT, Directori S.G.A.-uri și a Coordonatorului Intervenție Rapidă, au intervenit după cum
urmează:
1. 30.06.2018 – 05.07.2018 în Com. Băcel și Com. Lunca Mărcuș,
Jud.Covasna;
2. 08.07.2018 – 09.07.2018 în Com. Galicea, Jud. Vâlcea;
3. 09.07.2018 – 12.07.2018 în Com. Cristian, Jud. Sibiu;
4. 10.07.2018 – 12.07.2018 în Orașul Băbeni, Jud.Vâlcea.
 August și Septembrie 2018: s-au refăcut stocurile de apărare, s-au reparat motopompele de apă
care s-au defectat în timpul intervențiilor, s-a reparat un dig gonflabil rupt în timpul
intervențiilor. De asemenea, s-au executat operații de întreținere pentru autoutilitarele și utilajele
ce au participat la intervenții.
 Octombrie - Decembrie 2019; s-au desfășurat activități, conform Programului de Pregătire
aprobat.
Concluzionând, apreciez că anul 2018, a fost unul foarte bogat în evenimente, pentru
Compartimentul Coordonare Intervenție Rapidă al A.B.A. OLT, iar acestea nu au fost însoțite de
accidente de muncă.
De asemenea, concomitent îndeplinesc și funcția de operator R.S.V.T.I. al A.B.A.OLT. Aceasta
este o funcție permanentă, care asigură autorizarea și funcționarea în condiții de siguranță, în
conformitate cu Legea 64 / 2008 și a prescripțiilor tehnice P.T. R1 – 2010 din COLECȚIA I.S.C.I.R., a
tuturor Instalațiior / Echipamentelor supuse I.S.C.I.R., din dotarea A.B.A. OLT.
Situații de Urgență
Gestionarea Situațiilor de Urgență generate de inundații, fenomene hidrometeorologice
periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, secetă hidrologică si poluări acidentale, reprezintă
activitatea de interes național având in vedere frecvența de producere și dimensiunea efectelor acestor
tipuri de risc.
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In anul 2018, Serviciul Situații de Urgență a gestionat fenomenele periculoase produse in b.h Olt și a
acordat suport tehnic Sistemelor de Gospodărire a Apelor care s-au confruntat cu astfel de evenimente.
Compartimentul AII :
In prima parte a anului 2018, Serviciul Situații de Urgență a fundamentat si transmis pentru
centralizare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe capitole specifice pentru activitățile proprii.
Concomitent au fost intocmite referate de achiziții și caiete de sarcini pentru materiale și mijloace de
intervenție necesare combaterii efectelor inundațiilor si poluărilor accidentale cât și pentru buna
desfășurare a activitaților curente.
Prin Biroul Achiziții s-au derulat acțiuni de achiziții publice cu fonduri proprii și de la bugetul statului
pentru completarea stocului de apărare in conformitate cu prevederile Normativului Cadru de dotare,
aprobat prin Ordinul Comun nr.1422/192 din 2012.
Au fost intocmite si aprobate referate de achiziții cât si caiete de sarcini care au cuprins
caracteristici ale materialelor si mijloacelor ce trebuiau achiziționate.
După achizițiile trimestriale, conform repartizării fondurilor, materialele si echipamentele au fost
repartizate la SGA-uri in funcție de deficitul existent la nivelul acestora .
Tot la începutul anului 2018 s-a întocmit Programul de Formare Profesională formală si
nonformală in care au fost prevăzute cursuri și instruiri pentru toți salariații Serviciului Situații de
Urgență.
Salariați ai Serviciului, câte unul din fiecare Compartiment, au participat la ședințe de pregătire pe
specificul activității, organizate la AN “Apele Române”.
La Centrul Regional de Formare Profesională Argeș, în lunile Aprilie și August, s-a desfășurat cursul
de formare profesională,, Implementarea Directivei Inundații 2007/CE,, la care a participat un salariat
din cadrul Serviciului.
La sediul ANAR în luna Septembrie a avut loc o instruire privind utilizarea versiunii noi a aplicației ,,
Dispecer Ape ,, și ,, Wattman ,, la care a participat un salariat din cadrul Biroului Dispecerat.
În anul 2018, au avut loc în b.h Olt numeroase fenomene hidrometeorologice periculoase, care au
generat inundații importante , ce au avut consecință producerea unor importante pagube materiale și
degradări ale lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor.
Inundații mai importante au avut loc în perioada martie-august și au cuprins toate județele aferente
bazinului hidrografic Olt’
Fenomenele produse în acest interval de timp, au degradat atât albii ale cursurilor de apă, cât și
construcții hidrotehnice, fapt ce a condus la luarea unor decizii urgente atât la nivel guvernamental cât și
la nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor , A.N. Apele Române și ABA Olt.
Pentru reabilitarea zonelor afectate, au fost promovate în regim de urgență prin HG, lucrări pentru
limitarea pagubelor cât și pentru readucerea situațiilor create la normalitate.
De asemenea au fost alocate fonduri din surse proprii pentru executarea unor lucrări de intervenție în
timpul viiturilor cât și după retragerea apelor.
Salariații Serviciului Situații de Urgență au participat la elaborarea documentelor primare ce au stat la
baza întocmirii proiectelor de execuție, au participat in cadrul C.T.E.- A.B.A Olt la analiza si avizarea
documentațiilor tehnice și au întocmit și transmis la A.N.A.R situațiile centralizatoare solicitate.
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De la stocul de apărare constituit la nivelul SGA-urilor , au fost dislocate materiale , echipamente și
mijloace de intervenție , care au fost utilizate atât în cadrul b.h Olt cât și la alte bazine hidrografice care
au cerut sprijin.
În cadrul Serviciului SU au fost realizate și lucrări de birou, care au constat în analiză de Planuri de
apărare, împotriva inundațiilor în vederea aprobării / avizării , analiză de documentații tehnice în
vederea avizării în CTE, întocmire de situații solicitate de MAP-ANAR, documentare asupra legislației
apărute în domeniu de activitate, cât și deplasări în teren cu diverse acțiuni sau solicitări.
In anul 2018 salariații Serviciului S.U, au întocmit ,,Planul Bazinal de apărare împotriva inundațiilor,
ghețurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale ”, plan
care a fost aprobat pentru perioada 2018-2021.
Au fost analizate Planurile de Apărare ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor , și ale S.C.
Hidroelectrica –S.A, ele fiind aprobate pentru aceeași perioadă.
In conformitate cu prevederile ,,Planului principalelor activități ale Comitetului Ministerial pentru
Situații de Urgentă, pe anul 2018”, M.A.P a organizat in perioada mai-iunie, exercițiul de simulare a
inundațiilor pe bazine hidrografice.
In bazinul hidrografic Olt, in perioada 05-07 iunie in județele Vâlcea si Olt, s-a desfășurat exercițiul de
simulare de producere de inundații la care a participat o comisie formată din reprezentanți MAP,
ANAR, ABA Olt, SGA, Instituția Prefectului, I.J.S.U.
Scenariul exercițiului a fost realizat in cadrul Serviciului SU, scopul acestuia fiind de verificare a
modului de funcționare a fluxului informațional meteorologic și hidrologic de avertizare – alarmare a
populației ,modul in care autoritățile locale cunosc procedurile pentru managementul riscului la
inundații.
In conformitate cu Programul principalelor acțiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situații de
Urgentă pentru anul 2018 in perioada septembrie- noiembrie la nivelul fiecărui județ aferent bazinului
hidrografic Olt s-a desfășurat acțiunea de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor
hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor ,de pe râurile interioare și de la Dunăre, indiferent
de deținători.
Verificările s-au desfășurat in baza unei tematici aprobate de MAP, iar la sfârșit au fost încheiate
procese verbale cu constatări si măsuri dispuse si care au fost aprobate de Prefecții Județelor.
Tot in cadrul Programului principalelor acțiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgentă,
s-a dispus organizarea unui exercițiu de simulare interbazinal, cu participarea Centrelor de Intervenție
Rapidă ale ABA Olt, ABA Argeș-Vedea, ABA Jiu.
Scenariul întocmit in cadrul Serviciului S.U, urma să se desfășoare in data de 10 iulie 2018 la
acumularea Caracal, din Județul Olt. Din cauza fenomenelor hidrometeorologice care s-au produs la
acea dată, cu intensitate mare, s-a obținut aprobarea pentru anularea exercițiului.
Dispecerat
Dispeceratul Administrației Bazinale de Apă Olt, este centrul de colectare a informațiilor operative
hidrometeorologice și de gospodărire a apelor din bazinul hidrografic Olt.
Asigură suport logistic necesar colectării , validării, prelucrării, centralizării și transmiterii automate a
datelor și informațiilor de specialitate pe ansamblul ABA Olt.
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Constituie centrul de colectare si stocare a datelor operative hidrometeorologice și de gospodărire a
apelor, în vederea fundamentării deciziilor de exploatare și constituirii bazei de date.
Dispeceratul a asigurat funcționarea fluxului informațional in condiții optime, atât in situații normale,
cat și in timpul fenomenelor periculoase.
Anul 2018 a fost un an cu precipitații însemnate cantitativ in perioada martie-august.
In situația apariției fenomenelor periculoase, Dispeceratul a devenit Centru Operativ al ABA Olt,
asigurând fluxul informațional specific acestor situații, prin primirea-transmiterea
Atenționărilor/Avertizărilor de la INHGA și de la ANM, a urmărit evoluția cotelor de apărare pe
cursurile de apă, a solicitat date de la deținători de acumulări și in special de la Hidroelectrica SA.,
pentru luarea unor decizii in exploatarea acestora ,in timpul viiturilor.
Dispeceratul bazinal a asigurat fluxul informațional operativ și la nivelul județului Vâlcea, prin
transmiterea avertizărilor hidrometeorologice la instituțiile județene, cu atribuții in gestionarea acestor
fenomene.
Dispeceratul a solicitat date suplimentare la deținătorii de baraje, la hidrometrii de la posturile de
măsurare, ori de cate ori situația a impus acest lucru, cu scopul luării de măsuri pentru reducerea riscului
la inundații.
In perioada de primăvară, Dispeceratul a monitorizat permanent debitul fluviului Dunăre, și a transmis
date operative pentru gestionarea unor posibile situații de urgență, ce se puteau produce.
Cu precădere, in prima parte a anului, dispeceratul a monitorizat pe lângă fenomenele de iarnă produse
pe cursurile de apă si punctele critice de pe aceste cursuri ca exemplu: pr. Sărat in zona decantorului de
la Ocnele Mari, răul Lotru in zona râpei Brădișor, pr. Olteț in zona haldei de steril Alunu și pr. Bistrița și
pr. Stăncălău la Băbeni.
Prin Dispecerat s-a realizat verificarea și transmiterea Rapoartelor Operative și Rapoartelor de Sinteză,
conform prevederilor in vigoare.
In anul 2018 prin Dispeceratul ABA Olt, s-au monitorizat 8 evenimente de calitate ale corpurilor de
apă, din care 4 cazuri au fost validate ca poluări accidentale cu diverse cauze.
Biroul Dispecerat , ca verigă în declanșarea fluxului privind gestionarea poluărilor accidentale, a
asigurat comunicarea între toți factorii cu atribuții in acest domeniu.

CADASTRU SI PATRIMONIU
Pe parcursul anului 2018 Serv.Cadastru -Patrimoniu a desfășurat următoarele activități:
 s-a întocmit sinteza cadastrală anuală;
 s-au actualizat în permanență datele în programul WIMS prin aplicația HidroMAP privind
obiectivele cadastrale din bazinul hidrografic Olt.
 în cursul anului 2018, s-au realizat documentațiile topo – cadastrale pentru 24 imobile, dintre care 22
au fost înscrise în cartea funciară si alte doua lucrai dupa cum urmeaza:
- Actualizare Cartea Funciară si inscriere constructii Sediu SGA SIBIU
- Actualizare Carte Funciara si inscriere constructii Canton Gura Raului.
 Din colaborarea cu firme de topografie terte care executau lucrari de intabulare a drumurilor judetene
in tot B.H. OLT, am reusit sa obtinem inca 20 de carti funciare corecte in punctele de intersectie cu
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paraurile/raurile administrate de catre ABA Olt, carti funciare in care constructia s-a intabulat in
numele administratorului de drept ( Consiliu Judetean, Primarie, CFR) iar tereneul in favoarea A.N.
Apele Romane-ABA Olt;
s-au vizat 14 solicitari de acordare de bună vecinătate cu delimitări de albii minore;
s-a purtat corespondența cu Comisiile locale cu privire la retrocedarea terenurilor conf.Legii
165/2013 și cu Primariile din cele 6 judete ale Bazinului Hidrografic Olt, pentru realizarea
Cadastrului Sporadic, Cadastrului General sau Cadastrului Sistematic, soluționându-se solicitările
acestora.
In urma a 16 solicitari din partea Ministerului Apelor si Padurilor cu privire la atestarea domeniului
public al judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor au fost verificata suprapunerea a circa 200 de
carti funciare atat prin mediile si softurile de specialitate cat si in teren, masuratori topografice si
procesare, acolo unde a fost nevoie
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;
S-a efectuat reevaluarea bunurilor imobile din patrimoniul public al statului;
S-au facut propuneri de trecere a bunurilor imobile aflate in administrarea ANAR-ABA Olt, din
patrimoniul public al statului in patrimoniul privat pentru emitere H.G.
s-a întocmit situația suprapunerii bunurilor imobile aflate în administrarea A.N. ”Apele Române”
din ANEXA 12 a HG 1705/2006, bunuri imobile proprietatete publică a statului aflate în
administrarea A.N. ”Apele Române” prin A.B.A. Olt care se suprapun partial sau integral cu imobile
aflate în administrarea altor entități.
S-a actualizat Formularul P4000 – inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a
statului și a drepturilor reale supuse inventarierii prin adaugarea unui bun imobil;
s-au dat răspunsuri la 64 solicitări adresate ABA Olt de către persoane juridice sau fizice;
în cadrul biroului s-au verificat 22 referate de oportunitate pentru lucrari de decolmatare prin
extragere de pietrisuri si nisipuri, 3 referate de oportunitate in vederea desfasurarii acivitatilor
acvacultura si 1 referat de oportunitate in vederea desfasurarii activitatii de agrement
s-au intocmit documentațiile aferente pentru închirierea bunurilor imobile,proprietate publica a
statului aflate in administrarea ANAR-ABA Olt, și s-au organizat licitații pentru procedurile de
închiriere propriu – zise, întocmindu-se un nr. de 20 contracte având ca obiect îndepărtarea
materialului aluvionar , 3 contracte pentru acvacultura si 1 contract avand ca scop desfasurarea
activitatii de agrement;
s-a întocmit lunar situația contractelor de închiriere perfectate.

PROMOVARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE ŞI PROGRAME EUROPENE


În cadrul acțiunilor privind includerea proiectului „Amenajarea complexă a afluenților Oltului
de pe rama nordică a munților Făgăraș cu potențial de risc la inundații din viituri rapide”
în programul de finanțare Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 -2020, Axa
Prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor,
actiunea 5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale
asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi
eroziune costieră:
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 A fost întocmit și supus aprobării Caietul de sarcini privind organizarea procedurii de
atribuire a contractului de asistență tehnică pentru pregatirea de proiecte POIM
 Am participat ca membri desemnați în comisia de evaluare a ofertelor
 A fost semnat contractul nr. 112/19.09.2018 privind serviciile de asistență tehnică
 Am participat împreuna cu comisia formata din reprezentantii ANAR, MAP si AM
POIM la definitivarea măsurilor proiectului din cadrul analizei de opțiunilor, - etapa 1
a studiului de fezabilitate
 A fost definitivat graficul Gantt privind calendarul activităților desfășurate în cadrul
aplicației de finanțare
 A fost întocmit și propus spre aprobare programul multianual de finanțare
 Am participat ca membrii desemnați în comisiile de recepție calitativă și cantitativă a
în vederea pregătirii decontării serviciilor de proiectare (studii de teren și analiza
opțiunilor)














Au fost verificate documentaţiile tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate/reactualizare
Studiu de Fezabilitate, DALI, Proiect tehnic, 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.
S-a colaborat continu cu societăţile comerciale de proiectare care elaborează documentaţiile
tehnico-economice pentru refacerea/completarea documentaţiilor, acolo unde a fost cazul;
S-au obținut avize si acorduri specificate în CU, necesare avizării lucrărilor în CTE MAP pentru
6 obiective;
Pregătirea susţinerii documentaţiilor tehnico-economice în cadrul şedinţelor CTE ANAR și
MMAP – au fost verificate notele de prezentare, anexele cu indicatori și devizele generale
aferente obiectivelor de investiţii, cât şi alte materialele necesare (inclusiv documente de
avizare), pentru 22 obiective;
Întocmire devize inventar si reactualizare devize generale pentru obiectivele de investiții din
Lista program pe anul 2018;
Intocmire/verificarea a 12 Note conceptuale în vederea analizării şi aprobarii in CTE;
Întocmire puncte de vedere la diverse solicitari ale autoritatilor publice locale, ANAR, MAP si
răspunsuri la diverse petiții formulate de terți referitor la portofoliul de SF-uri elaborate anterior
(50 SF-uri);
Participare in grupul de lucru constituit in vederea furnizarii datelor necesare recalcularii
costurilor activitatilor specifice de gospodarire a apelor
Propuneri privind programul de investiții 2018 și 2019 în concordanță cu Devizele inventar –
calcule privind structura INV/C+M;
S-a obtinut acordul de mediu pentru 3 obiective de investitii :
- Amenajare parau Topolog pe sectorul Tigveni-Galicea, Jud. Valcea si Arges;
- Consolidari maluri paraul Iazul Mortilor in localitatea Babeni, judetul Valcea;
- Deviere/Intubare rau Oltet la Alunu, judetul Valcea;



Întocmire Note justificative si documentatii de atribuire pentru obiectivele care au intrat in
procedura de achizitie publica a contractelor de proiectare faza SF/reactualizare SF/DALI:
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- Regularizre parau Oltisor la Ganeasa, jud. Olt;
- Reabilitare aductiune cu apa Sacele-firul I, pe traseul camin vane aval baraj pana la intrarea
in Statia de tratare a apei din orasul Sacele-jud.Brasov ;
- Extindere prin supraetajare sediu SGA Olt, judetul Olt ;
- Bransament , instalatie interioara gaze naturale si instalatie termica sediu formatiei REUMTSGA Olt;


Organizarea şedinţelor, asigurarea secretariatului și participarea în calitate de membri la 13
sedinte CTE ABA Olt;



Elaborarea a 82 de documente CTE (AVIZ sau INCHEIERE) şi supunerea acestora spre
aprobare conducerii;
Elaborare documente SIM;
Participare ca membri desemnați în comisiile de recepție calitativă și cantitativă a lucrărilor și
serviciilor pentru lucrari finantate din surse de la bugetul de stat, surse proprii etc;
Participare în comisiile de licitatie;
Studiu individual legislatie
Arhivare documente.







COMPARTIMENT MECANOENERGETIC
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.
Compartimentul a initiat si finalizat achizitionarea de autovehicule si utilaje respectiv casarea
celor depasite fizic si moral.
Astfel, în cursul anului 2018 s-au desfășurat următoarele activități:
- s- au efectuat revizii tehnice și reparații la un număr de 135 de autovehicule din parcul auto
- s- au efectuat revizii tehnice și reparații la cele19 buldoexcavatoare (10 Hidromek; 5 Terex; 1
Komatsu;3 JCB;) ;13 excavatoare (5 Hitachi;2 Hidromek;1Doosan;2 Komatsu;1 Case;2 JCB;);4
buldozere(3 Komatsu;1 Case) ;6 incarcatoare frontale(5 Kramer;1 Venieri), 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, 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;
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- 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;
- Implementarea regulamentului aprobat privind consumurile specifice pentru auto si utilaje,precum si
determinarea consumurilor specifice pentru auto si utilaje noi achizitionate.
- Receptia si intocmirea documentelor cu obtinerea actelor necesare circulatiei pe drumurile publice
pentru :
-Masini interventie Dacia Logan
-14 buc
-Masini interventie WV. Crafter
- 2 buc
-Masina interventie Iveco Traker
-1 buc
-Excavator pe senile Doosan
-2 buc
- Buldozer Liebher
-2 buc
- Utilaj independent curatat albii
-1 buc
- Tractoare Zetor
-2 buc
- Remorca platforma auto
-1 buc
- Betoniere 3.5mc. Fiori
-2 buc
- Graifar Hytachi
-1 buc
- Urmarire valabilitate si efectuare inspectii tehnice periodice ( ITP) autovehicule
- Efectuare demersuri pentru incheierea asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto(RCA) care
expira pentru 265 vehiculele
- Urmarire derulare contracte achizitii pentru:
- Autovehicule si utilaje
- Anvelope auto;filtre
- Lubrefianti
- Acumulatori
- 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 2019;
- 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 receptie respectiv participarea la inventarierea anuala a
patrimoniului unitatii .
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PROGNOZE BAZINALE HIDROLOGIE SI HIDROGEOLOGIE
Activitatea de hidrologie si 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 Olt. Reteaua este formata din 7 statii hidrologice, Serviciul
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, 90
folosinte cu masuratori expeditionare, 99 folosinte cu date de la beneficiari, 165 sectiuni de
monitorizare a calitatii apei unde se executa masuratori de debite, 14 lacuri de acumulare, 1 bazin
reprezentativ (Moeciu), 152 sectiuni satelit, 77 izvoare, 7 statii evaporimetrice si 102 statii
hidrogeologice cu 230 foraje.
Serviciul 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 2017, de
catre INHGA. Concluzia fiind ca materialele hidrometrice prelucrate corespund 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 intocmit, 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 2017.
- A introdus date in vederea implementarii unui management integrat al resurselor de apa la nivel de
corp de apa de suprafata, subteran si bazin hidrografic bazat pe modelare matematica , intitulat
HIDROMOD .
- A elaborat 157 studii hidrologice de debite maxime, pentru terti pe baza de contract.
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 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.
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COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Pe parcursul anului 2018 serviciul 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 cele 8 locații, stații automate (programe Deswat și Watman) – cu echipamente aferente de
comunicații, prelucrare și stocare date, după cum urmează:
























Coordonarea și organizarea activității Comunicații și Thnologia Informației la sediul
Administrației Bazinale de Apă Olt și la subunități (6 S.G.A. – uri, 1 S.H.I. Priza Olt, 1 Stații
Hidro Horezu, 5 Acumulări).
Implementarea de sisteme și soluții informatice în vederea satisfacerii necesităților operaționale
ale instituței și oferirea de informații publice ( www.rowater.ro/daolt );
Instalare, configurare și punere în funcțiune sisteme și echipamente IT, stații de lucru, PC-uri și
laptopuri 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 34 utilizatori la
sediul A.B.A. și S.G.A.-uri.
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 echipamentele și 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-Autorizații).
Administrarea transmisiilor de date flux informațional (Situații de urgență - Dispecerat Hidrologie) – Stații de lucru + Servere.
Administrare și mentenanță program Deswat – stații automate și echipamente de comunicație,
stații de lucru.
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 (telefonie fixă - comunicații radio – date).
Participare la finalizarea 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 Bitdefender GravityZone Security for Endpoints antivirus,
server deployment.
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PLAN DE MANAGEMENT BAZINAL
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 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.
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 Calendarul și programul de lucru privind activitățile de participare
a publicului și etapele cheie de realizare a Planurilor de Management actualizate ale bazinelor/spațiilor
hidrografice 2022-2027 și al Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații 2022-2027.
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 2018 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

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
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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 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 2018, 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 2018 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 2016-2017 si realizarea unui scurt raport
- implementarea prevederilor Directivei 91/676/CEE privind protectia apelor impotriva
poluarii cu nitrati din surse agricole
- realizarea contributiilor privind derularea implementarii prevederilor Directivei
Consiliului nr. 2006/118/CE privind protectia apelor subterane împotriva poluarii si
deteriorarii
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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

PROMOVARE INVESTITII- URMARIRE INVESTITII
In programul de investitii al Administratiei Bazinale de Apa Olt pe anul 2018, aprobat de
catre ordonatorul principal de credite- Ministerul Apelor si Padurilor, au fost prevazute 32
(treizecisidoua) obiective, din care in regim de urgenta 18 obiective,promovate in urma
inundatiilor din perioada iunie-iulie 2018, prin HG 582/2018 (11unsprezece) si prin Decizia ANAR
nr.584/2018(7 sapte) obiective.
Activitatea desfasurata in cadrul serviciului in perioada ianuarie-decembrie 2018 a cuprins:
- au fost elaborate inventarele fizice si valorice aferente realizarilor efectuate pentru obiectivele de
investitii din Lista program pe anul 2017-20(douazeci) devize inventar (fizice si valorice);
- s-au actualizat Devizele generale pentru obiectivele prevazute in Lista program 2017, la data
01.01.2018 si la terminarea lucrarilor, fiind transmise catre ordonatorul principal de credite;
Pe parcursul anului 2018 au fost efectuate 3 receptii la terminarea lucrarilor de constructii si
instalatii, fiind puse in functiune urmatoarele obiective de investitii (PIF 2018):
1. Refacere lucrari hidrotehnice pe paraul Olanesti la Vladesti - Priporu, jud. Valcea
2. Amenajarea pentru combaterea inundatiilor in b.h. r. Negru si b.h. Olt, judetele Covasna,
Harghita si Brasov Ob.3 -Amenajare rau Olt si afluenti, amonte confluenta r. Negru, jud.
Harghita si Covasna"Subobiect : Reprofilare si protectie albie minora pr. Madaras
3. Amenajarea pentru combaterea inundatiilor in b.h.r.Negru si b.h.Olt, jud. Covasna, Harghita si
Brasov
Ob. 3 Amenajare rau Olt si afluenti, amonte confluenta r. Negru, jud. Harghita si Covasna
Subobiect : Reprofilare si protectie albie minora pr. Cozmeni
S-au receptionat la expirarea perioadei de garantie urmatoarele obiective:
1. Consolidare albie parau Porumbacu, judetul Sibiu
2. Regularizare parau Barsa,sector Zarnesti-Halchiu, judetul Brasov
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3.Amenajare pentru combaterea inundatiilor in bazinul hidrografic Raul Negru si bazinul
hidrografic Olt, in judetele Covasna,Harghita si Brasov - Subobiect:Reprofilare albie minora pr.
Turia, pr.Cernat, pr.Valea Satului si pr. Dobarlau, judetul Covasna
Au fost efectuate receptii cantitative si calitative ale serviciilor si lucrarilor aferente investitiilor
derulate in timpul anului 2018 finantate de la bugetul de stat si surse proprii:
1.Amenajarea pentru combaterea inundatiilor in b.h.Raul Negru si bazinul hidrografic Olt
judetele Covasna, Harghita si Brasov
2.Regularizare si aparari de mal pe pr.Casin in loc.Plaiesii de Jos, judetul Harghita
3.Regularizare parau Luncavat si afluenti sectorul Vaideeni - Popesti, judetul Valcea
4.Regularizare parau Bistrita pe sectorul Costesti - Babeni, judetul Valcea

OBIECTIVE PROMOVATE PRIN HG 582/2018 SI FINALIZATE
5.Reabilitare dig aparare pe raul Olt la Comana, judetul Brasov
6.Regularizare și îndiguire pârâu Bârsa la Bod, județul Brașov
7.Regularizare pârâu Tărlung la Teliu, județul Brașov
8.Apărare mal Timișul Sec în Brașov, județul Brașov
9.Îndiguire râu Râul Negru și afluenți, județul Covasna
10.Regularizare pârâu Cașin sector Ruseni - Sânzieni, județul Covasna
11.Îndiguire pârâu Tărlung la Băcel-Chichiș, județul Covasna
12.Îndiguire pârâu Dobârlău, județul Covasna
13.Regularizare pârâu Luncavăț și afluenți pe sectorul Vaideeni -Horezu – Popești, judetul Valcea
14.Amenajare Pârâu Iazul Morților, oraș Băbeni, județul Vâlcea
15.Amenajare pârâu Topolog, comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea

OBIECTIVE PROMOVATE PRIN DECIZIA ANAR nr.584/2018 SI FINALIZATE
16. Indiguire parau Ursani la Horezu, județul Valcea
17. Regularizare parau Luncavat la Otesani, zona Carstanesti, sector David-Carjaliu, judetul
Valcea
18. Combaterea inundatiilor raul Olt si afluenti, județul Covasna
19. Regularizare parau Ursana la Olanu si la Stoilesti, judetul Valcea
20. Amenajarea paraului Valea Plopilor, comuna Vaideeni, judetul Valcea
21. Decolmatare si indiguire parau Geamana la Dragoesti, zona Buciumeni, județul Vâlcea
22.Consolidare albie minora parau Sasca la Milcoiu, zona Ciutesti-Tepsenari, judetul Valcea

OBIECTIVE FINANTATE DIN SURSE PROPRII ABA OLT
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23.Punerea in siguranta a amenajarii hidrotehnice Caracal, judetul Olt
24. Extindere prin etajare sediu SGA Brasov, judetul Brasov
-au fost intocmite propuneri/rectificari privind Lista obiectivelor de investitii pe anul 2018 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 intreprinse demersurile necesare efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor/receptie finala
pentru obiectivele de investitii la care au fost finalizate lucrarile de constructii-montaj promovate prin
HG 582/2018, respectiv Decizia ANAR nr.584/2018, Regularizare si aparari de mal pe pr.Casin in
loc.Plaiesii de Jos, jud.Harghita si receptie finala pentru Ascensor exterior de persoane sediu SGA
Brasov.
A fost verificata propunerea tehnica si financiara pentru adjudecarea contractului de executie lucraii
aferent
- Canton exploatare S.G.A. Valcea, Formatia Brezoi, judetul Valcea
- Punerea in siguranta a amenajarii hidrotehnice Caracal, judet. Olt
- Extindere prin etajare sediu SGA Brasov, judetul Brasov
- Regularizare parau Luncavat si afluenti sectorul Vaideeni - Popesti, judetul Valcea
- analizarea periodica a stadiului realizarii investitiilor si prioritizarea lucrarilor in vederea solicitarii
resurselor financiare necesare finalizarii si punerii in functiune a obiectivelor;
-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;
-intocmirea si predarea catre SGA-uri a cartilor tehnice aferente lucrarilor puse in functiune ;
- întocmirea şi transmiterea situaţiilor şi documentaţiilor solicitate la A.N.A.R., M.A.P., bănci etc.,
privitor la activitatea de investiţii din cadrul A.B.A. Olt
- participarea prin reprezentanti la cursuri de formare profesionala P.O.I.M, pe domeniul oportunitatilor
de investitii si promovarii unor solutii tehnice moderne si de actualitate.
INSPECŢIA APELOR
1.1. Situatia controalelor efectuate de către agentii constatatori din cadrul Administratiei
Bazinale de Apa Olt.
In cursul anului 2018, au fost efectuate un numar de 1393 de controale la nivelul
Administratiei Bazinale de Apa Olt, din care:
561 controale planificate;
832 controale neplanificate;
Din totalul controalelor planificate au fost efectuate astfel:
- 52 MHC;
- 101 Balastiere;
- 22 Acumulari de tip C si D;
- 79 Iazuri de decantare, Depozite de deseuri, Halde;
- 59 I.E.D.;
- 94 Statii de epurare si alimentari cu apa;
- 59 Salubrizari, igienizari;
- 42 Folosinte subterane;
- 41 Poduri, podete,subtraversari;
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- 12 Alte situatii.
Din totalul controalelor neplanificate au fost efectuate astfel:
- 39 Inspectii pentru respectarea actelor de reglementare, pentru proiecte sau activitati
noi;
- 147 Inspectii in urma autosesizarii;
- 4
Inspectii pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra
apelor;
- 127 Inspectii cu alte autoritati;
- 515 Alte situatii.
1.2. Situatia contraventiilor constatate si a sanctiunilor aplicate de către agentii
constatatori din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Olt.
Au fost aplicate un numar de 96 sanctiuni contraventionale din care :
- 81 de avertismente;
- 15 amenzi in valoare totala de 530.000 lei;
- suma incasata din amenzi: 82.500 lei.
1.3. Situatia petitiilor si reclamatiilor verificate de agentii constatatori din cadrul
Administratiei Bazinale de Apa Olt .
În cursul anului 2018 au fost efectuate verificări si au fost solutionate un număr de 149 de petitii
si reclamatii.
2.1. Situatia controalelor efectuate de catre agentii constatatori din cadrul Serviciului
Inspectia Bazinala a Apelor.
In cursul anului 2018, Serviciul Inspectia Bazinala a Apelor din cadrul Administratiei
Bazinale de Apa Olt a efectuat un numar de 424 controale din care:
227 reprezentand controale planificate;
197 reprezentand controale neplanificate.
Din totalul controalelor planificate au fost efectuate astfel:
- 52 MHC
- 22 Acumulari de tip C si D;
- 59 I.E.D.;
- 94 Statii de epurare si alimentari cu apa;
2.2. Situatia contraventiilor constatate si a sanctiunilor aplicate de catre agentii
constatatori din cadrul Serviciului Inspectia Bazinala a Apelor.
Au fost aplicate un numar de 55 sanctiuni contraventionale din care:
- 50 de avertismente;
- 5 amenzi in valoare de 205.000 lei;
2.3. Situatia petitiilor si reclamatiilor verificate de Serviciul Inspectia Bazinala a Apelor.
In cursul anului 2018 au fost efectuate verificari si au fost solutionate un numar de 43
de petitii si reclamatii.
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COMPARTIMENT JURIDIC
Compartimentul Juridic asigură desfaşurarea activităţii Administraţiei Bazinale de Apă Olt în
conformitate cu normele legale iar principalele obiective de activitate în domeniu pe parcursul anul 2018
au fost:
 Avizarea pentru legalitate a actelor, contractelor, deciziilor, redactarea de împuterniciri pentru:
unitatiile din subordinea ABA Olt fără personalitate juridică, soluţionarea actelor de corespondenţă
repartizată compartimentului 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 documente:
 1510 Contracte abonamente de utilizare/exploatare a resurselor de apă;
 41 Abonamente de utilizare/exploatare a agregatelor minerale;
 651 Contracte servicii comune (captare, pompare, transport, alanalize terţi și alte activităţi
conexe legate de valorificarea potenţialului apelor);
 97 Contracte de închiriere și acte adiționale aferente;
 95 Contracte prestări servicii, furnizare şi execuţie lucrări;
 280 Decizii avizate;
 155 Contracte achiziții;
 189 Note justificative privind procedura de achizitii publice;
 674 Comenzii
 255 Împuterniciri diverse.
 Au fost avizate soluţionarea petiţiilor în colaborare cu alte compartimente privind sesizările şi
reclamaţiile din partea cetăţenilor cât şi a persoanelor juridice.
 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 legislației in vigoare (ordonanță de plată, pretenții, etc.).
 În scopul soluţionării favorabile a diferitelor dosare s-a procedat la formularea de întâmpinări, note
de şedinţă, concluzii scrise, precizări, obiecțiuni la rapoartele de expertiză tehnice/contabile dispuse
în cauzele aflate pe rol, redactarea acţiunilor depuse la instanţele de judecată, însă la prezentarea în
instanţă s-au formulat concluzii orale motivate de obiectul dosarului, definitivarea şi investirea
sentinţelor irevocabile şi transmiterea lor către Biroul de Executori Judecătoreşti, formularea de
cereri de chemare în judecată. precum şi orice activitate care derivă din mandat.
 Oferirea de consultanță, s-a asigurat asistența juridică și reprezentant în instanță instituția, s-au
apărat drepturile și interesele legitime ale acesteia în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de
orice natură, precum și cu orice persoane, la cererea șefului ierarhic.
 Soluționarea diferitelor probleme cu caracter juridic prin colaborarea cu compartimentele de
specialitate din cadrul unității.
 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 au fost înregistate în anul 2018 un nr. de 1.756 dosare dintre care:
-

ABA Olt = 945 dosare;
SGA Harghita = 9 dosare;
SGA Covasna = 131 dosare;
SGA Braşov = 286 dosare;
SGA Sibiu = 111 dosare;
SGA Vâlcea = 162 dosare;
SGA Olt = 112 dosare.
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SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI 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 si pe baza propunerilor de la sistemele din bazin am intocmit necesarul
pentru EIP SI EL si materiale igenico-sanitare pe 2019
-in 2018 s-a achizitionat echipamentde
vatuite,bocanci,caciuli,manusi,cizme scurte )

lucru

si

protectie

(salopete,halate,cizme,haine

-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
In urma controlului medical efectuat in anul 2018 ,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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AUDIT PUBLIC 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 institutia 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.
In anul 2018 s-a întocmit planul anual pentru perioada 2019, pe baza analizei
riscurilor asociate activităţilor auditabile şi care cuprinde toate activităţile derulate în cadrul ABA Olt.
Tipul auditurilor sunt de asigurare ( de regularitate/conformitate).
Prioritizarea s-a făcut acordându-se atenție activităților cu risc ridicat.
Planul anual pe anul 2018 a fost structurat pe 3 capitole: misiuni proprii (de regularitate/
conformitate), alte activități specifice auditului (întocmirea planului, întocmirea raportului de activitate,
pregătirea profesională, urmărirea stadiului de implementare a recomandărilor) și alte activități
(sărbători legale, concediu de odihnă).
Misiunile de audit realizate in anul 2018 au fost urmatoarele:
-

2 misiuni de audit de regularitate/conformitate stabilite în baza planului anual la ABA Olt.
1 misiune de audit de regularitate/conformitate la ABA Buzau Ialomita, dispusă de
Administrația Naționala „Apele Române”, prin constiturea unor echipe de audit.
Pe parcursul anului, planul anual a fost actualizat de 3 ori cu acordul conducerii, ca urmare a
introducerii și efectuării misiunilor dispuse.

Ponderea timpului alocat realizării misiunilor de audit a fost de 189 zile, respectiv 84.40% din
totalul timpului disponibil (224 zile), restul de timp a fost alocat altor activități specifice auditului
(întocmirea planului, întocmirea raportului de activitate și pregătirea profesională).
Planul a fost realizat în proporție de 100%.
Misiunile de audit au privit activitățile: laborator calitatea apei,achizitii,investitii.

MECANISM ECONOMIC SI 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 31.12.2018, Biroul M.E.S.E. a asigurat functia de operator unic pentru
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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 31.12.2018, numarul de 2299
abonamente/acte aditionale si contracte servicii comune emise si perfectate, se prezinta astfel:

Nr.
crt.

Indicator

UM

Total
ABA

1

Abonamente si aditionale
utilizare/ exploatare
resurse de apa

buc

2

Abonamente si aditionale
utilizare/ exploatare
agregate minerale
Contracte si aditionale
servicii comune (captarepompare)

buc

3

buc

4

Contracte/comenzi servicii
comune (analize chimice
si altele)
Acte aditionale inchiriere
patrimoniul public al
statului

buc

5

6

Contracte prestari servicii
comune – cosiri vegetatie

buc

buc

SGA SGA
Hg
Cv

SGA
Bv

SGA
Sb

SGA
Vl

SGA
Olt

SHI

Sediu
Aba

1510

58

201

497

247

316

190

0

1

41

0

0

2

6

19

14

0

0

17

2

0

8

3

2

0

2

0

445

53

40

190

82

0

0

0

80

97

3

1

13

12

45

23

0

0

189

0

120

45

24

0

0

0

0

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.
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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. 1/21.12.2016, 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, situatia
facturat-contractat –garantii de buna executie trimestrial, 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 Biroul
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.

GESTIUNEA MONITORINGUL SI PROTECTIA RESURSELOR DE APA

ELABORAREA PROGRAMELOR SI SINTEZELOR DE GOSPODARIRE A APELOR
Cunoscute fiind activităţile ce revin Administratiei Bazinala de Apa Olt, prevederile legii 107/1996
completată şi modificată de Legea 310/2004, în aplicarea strategiilor şi a politicilor în domeniul
gospodăririi apelor, in cadrul serviciului GMPRA in intervalul 01.01.2018-31.08.2018 s-au elaborat
urmatoarele Sinteze si Rapoarte de Gospodarire a Apelor:
- Raportarea realizarilor privind Manualul de Operare Monitoring pe b. h. Olt 2017;
- Planul de folosire a apei în perioadele hidrologice normale şi de evacuare a apelor uzate;
- Balanţa Apei, programat pentru anul 2018, cât şi realizarea prevederilor balanţei;
- Sinteza anuala privind protectia calitatatii apelor pe b. h. Olt 2018 cu date 2017;
- Raport privind colectarea şi epurarea apelor uzate 2018;
- Rapoarte trimestriale privind poluările accidentale;
- Planul de prevenire şi combatere a efectelor poluărilor accidentale cu valabilitate 2018-2022,
- Reactualizarea planului hidrometriei de exploatare a folosinţelor;

33

- Raport tehnic privind gospodărirea apelor subterane;
- Raport privind stadiul autorizării impuse de Directiva 96/61/EC,
- Raport privind penalităţile calculate pentru abateri de la prevederile reglementate;
- Raport privind stadiul implementarii Dir.91/271/CEE pentru apele uzate urbane;
- Raport privind stadiul realizării lucrărilor de alimentare şi epurare a apelor uzate;
- Manualul de Operare a Sistemului de Monitoring pentru anul 2019.
MONITORINGUL CALITATIV AL APELOR
In urma prelucrarii datelor din Manualul de Operare al Laboratoarelor s-a intocmit Sinteza anuala
privind protectia calitatatii apelor pe b. h. Olt 2018 cu date 2017.
Monitoringul calitativ al apelor se bazează pe corelarea activităţii de Protectie a Calitatii Apei şi
urmărire a 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
Conform “Manualului de Operare a Sistemului de Monitoring pe anul 2017” in baaza caruia s-a intocmit
Sinteza anuala privind protectia calitatatii apelor pe b. h. Olt 2018 cu date 2017, au fost stabilite pentru
monitorizare in cadrul subsistemului rauri, 105 corpuri de apa prin intermediul a 149 sectiuni si o
sectiune Duarea la Corabia, amplasate pe cursuri de apa naturale, puternic modificate si artificiale,
avand fiecare unul sau mai multe programme.
Situatia repartizarii programelor este urmatoarea :
-55 sectiuni cu program de supraveghere: S;
-22 sectiuni cu program S si P;
-4 sectiuni cu program S si CBSD;
-2 sectiuni cu program S si EIONET;
-1 secţiune cu program S, EIONET si R ;
-5 secţiuni cu program T(translatate);
-1 sectiune cu program operational O ;
-3 sectiuni cu program O(AH) ;
-1 sectiune cu program O(AH, EIONET) ;
-4 sectiuni cu program O(N) ;
-4 sectiuni cu program O(N, SO) ;
-1 sectiune cu program O(SP);
-1 sectiune cu program O(AH), TNMN, CBSD;
-23 sectiuni cu program OEx;
-8 sectiuni cu program OEx, EIONET;
-2 sectiuni cu program OEx, P;
-2 sectiuni cu program OEx, TNMN;
-5 sectiuni cu program P.
Din totalul de 105 corpuri de apa rauri naturale, pentru 102 corpuri s-a stabilit starea ecologica
monitorizindu-se atat elementele biologice cat si elementele suport, iar pentru 3 corpuri de apa s-au
monitorizat doar elementele suport.
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Pentru cele 102 corpuri de apa pentru care s-a stabilit starea ecologica la nivelul A.B.A Olt situatia se
prezinta astfel:
- 61 (50.80 %) corpuri de apa au fost evaluate in stare ecologica buna;
- 41 (40.19%) corpuri de apa au fost evaluate in stare ecologica moderata;
Pentru cele 3 corpuri de apa care au fost monitorizate doar din punct de vedere al elementelor suport a
rezultat ca toate sunt moderate adica 53 km.
Din punct de vedere al numarului de kilometri au fost monitorizati 2954 km (rauri naturale) .
Repartitia pe lungimi in raport cu starea ecologica este urmatoarea:
- 1808 (61.20 %) km au fost evaluate in stare ecologica buna;
- 1146 (38.79 %) km au fost evaluati in stare ecologica moderata.
Monitorizarea si caracterizarea sectiunilor de potabilizare
Apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare se monitorizeaza conform HG 100/2002, respectiv
NTPA 013/2002 – “Norme de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate
pentru potabilizare” modificată cu HG 567/2006 printr-un număr de 34 secţiuni în bazinul hidrografic
Olt.
Urmărirea calităţii apei destinate potabilizării s-a realizat printr-un număr de 34 secţiuni în bazinul
hidrografic Olt, prelevarea probelor realizându-se în punctul de priză al utilizatorului. Frecvenţa de
monitorizare: s-au efectuat conform legislaţiei în vigoare.
Încadrarea calitativă a secţiunilor de potabilizare:
Conform NTPA 013/2002 - H.G. nr. 100/2002 modificată şi completată prin H.G. 567/2006, apele
de suprafaţă destinate potabilizării sunt clasificate, în funcţie de valorile limită, în trei categorii:
A1, A2 şi A3. In funcţie de caracteristicile fizice, chimice şi microbiologice, fiecărei categorii de
apă, îi corespunde o tehnologie standard adecvată de tratare. Încadrarea în categoriile de calitate
s-a efectuat după indicatorii fizico-chimici şi analizele microbiologice. . Parametrii fizico-chimici şi
bacteriologici analizati in cadrul sectiunilor de potabilizare, sunt conform NTPA 013, privind
normele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru
potabilizare, aprobate prin HG 100/2002, modificate cu HG 567/2006: pH, culoare, temperatură,
suspensii, conductivitate, miros, azotaţi, fier dizolvat, mangan total, cupru, zinc, nichel, cadmiu,
plumb, arsen, cobalt, bor, bariu, seleniu, vanadiu, beriliu, crom total, sulfati, cloruri, detergenţi
anionici, fosfaţi (P2O5), fenoli, CCOCr, grad de saturaţie, CBO5, azot Kjeldahl, amoniu, coliformi
totali, coliformi fecali, streptococi fecali, salmonella, suma hidrocarburi aromatice polinucleare,
suma pesticide.
In conformitate cu NTPA 013/2002 (art.4), acţiunea de monitorizare şi ameliorare a calităţii apei de
suprafaţă, se desfăşoară după planul-cadru de acţiune . Prin acest plan, ce include acţiuni şi activităţi
concrete, cum ar fi: monitoringul parametrilor fizico-chimici conform NTPA 013/2002, NTPA
014/2002; verificarea încadrării apelor de suprafaţă brute în categoriile desemnate si imbunatatirea
calitatii apei in sursa. In anuL 2017 sectiunile de potabilizare s-au incadrat in categoriile de calitate dupa
valoarea medie anuala a indicatorilor fizico-chimici si microbiologici,indeplinind conditiile de
potabilizare impuse de NTPA 013/2002.
Subsistemul lacuri
In cadrul subsistemului lacuri, au fost propuse pentru monitorizare un nunar de 16 lacuri de acumulare
si 2 lacuri naturale.
Lacurile artificiale au fost monitorizate prin 32 de sectiuni din care :
-16 sectiuni cu program de supraveghere: S
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-14 sectiuni cu program operational extins: OEx
-4 sectiuni cu program de potabilizare : P
Lacurile naturale au fost monitorizate printr-un numar de 2 sectiuni, ambele avand ca si monitorizare
program de supraveghere (S) si operational extins(OEx).
Numărul total de corpuri de apă delimitate – lacuri - la nivel de BH Olt este de 11 din care 9 corpuri
lacuri de acumulare si 2 corpuri lacuri naturale ( Balea si Sf. Ana).
In B.H.Olt lacurile naturale sunt monitorizate prin 2 sectiuni.
Lacul Balea
Din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici generali lacul Bâlea se încadrează în starea bună.
Evaluarea integrată a elementelor de calitate monitorizate au încadrat apa lacului Bâlea în starea
ecologică buna.
Lacul Sfanta Ana
Din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici generali lacul Sf. Ana se încadrează în starea
moderata, determinante fiind valorile obtinute la indicatorul pH.
Evaluarea integrată a elementelor de calitate monitorizate au încadrat apa lacului Sf. Ana în starea
ecologică slaba, determinante fiind valorile obţinute la elementul fitoplancton.
Lacul este alimentat numai din precipitatii curate, fara substante minerale, si din cauza asta este
si foarte sarac in specii. Vara totusi conditiile fiind favorabile, specia Peridinium inconspicuum, neavand
concurenta, se dezvolta si produce inflorire. Alga are dimensiunea mica dar este in numar mare, de aici
biomasa mare.
Potenţialul ecologic şi starea chimică al corpurilor de apă de suprafaţă – lacuri de acumulare
monitorizate în bazinul hidrografic Olt
Evaluarea potentialului ecologic al lacurilor de acumulare s-a realizat prin integrarea potentialului dat de
elementele biologice cu potentialului dat de elementele suport (elementele fizico-chimice generale si
poluantii specifici).
Evaluarea potentialului biologic al lacurilor de acumulare s-a realizat pe baza mediei anuale a valorilor
indicelui multimetric pentru fiecare din urmatorii indicatori biologici in parte si anume: fitoplancton si
fitobentos.
Elementele de calitate care au stat la baza evaluarii potentialului fizico-chimic al lacurilor de acumulare
au fost: nutrientii (NH4, NO2, NO3, PO4, P tot), stare acidifiere (pH), conditii oxigenare (O2 diz.,
CBO5, CCOCr).
In cazul poluantilor specifici evaluarea potentialului corpurilor de apa - lacuri de acumulare s-a efectuat
pentru indicatorii: Cu, Zn, As, Cr si altii.
În evaluarea elementelor de calitate biologice şi fizico-chimice generale pentru lacuri s-a considerat
media anuală din sezonul de creştere (martie-octombrie).
În anul 2018 au fost evaluate pe baza datelor de monitorizare, la nivelul anului 2017, 9 corpuri de apă
– lacuri de acumulare, prin intermediul a 16 lacuri de acumulare.
În urma evaluării potenţialului ecologic al lacurilor de acumulare monitorizate din B.H. Olt a rezultat
următoarea încadrare:
- 7 (77.77 %) 151.5 km corpuri de apă în potenţial ecologic bun;
- 2 (22.22 %) 148 km corpuri de apă în potenţial ecologic moderat.
In urma evaluarii starii chimice a lacurilor de acumulare monitorizate din B.H. Olt a rezultat ca cele 7
corpuri de apa monitorizate s-au incadrat in starea chimica buna.
Subsistemul ape subterane
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Evaluarea stării chimice a corpurilor de apă subterană s-a realizat conform cerinţelor Directivei Cadru a
Apei 2000/60/CE, a Directivei 2006/118/CE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi
deteriorării transpusă în legislaţia naţională prin HG 53/2009 şi a Ordinului 621/2014 care stabileşte
valorile de prag pentru corpurile de apă subterană.
În spaţiul hidrografic Olt au fost identificate, delimitate şi descrise un număr de 14 corpuri de apa
subterana in cadrul carora a fost repartizata reteaua de foraje si anume:
ROOT01 (Depresiunea Ciucului); ROOT02 (Depresiunea Braşov); ROOT03 (Munţii Perşani) ;
ROOT04 (Munţii Bârsei) ; ROOT05 (Depresiunea Sibiului); ROOT06 (Lunca paraului Hartibaciu);
ROOT07 (Depresiunea Fagaras); ROOT08 (Lunca şi terasele Oltului inferior) ; ROOT09 (Lunca
Dunării –sectorul Bechet-Turnu Măgurele); ROOT10 (Depresiunea Ciucului); ROOT11(Depresiunea
Braşov); ROOT12(Nocrich-Bunesti); ROOT13 (Vestul Depresiunii Valahe); ROOT14 (BuilaVanturarita).
În anul 2017 au fost monitorizate din punct de vedere calitativ toate cele 14 corpuri de apă subterane
printr-un număr de 143 puncte de monitorizare, din care: 124 foraje aparţinând reţelei hidrogeologice
naţionale ABA Olt (7 foraje de control a poluării si 19 foraje si izvoare de captare apă potabilă
aparţinând terţilor), iar restul de 19 foraje fiind in administrarea ABA Jiu pe corpurile de apa ROOT08,
ROOT09 si ROOT13 apartinand ABA Olt.
Din cele 14 corpuri de apa subterana 11 (78.57%) se incadreaza in starea chimica buna si 3 (21.42%)
corpuri de apa subterana se incadreaza in starea chimica slaba.
Subsistemul ape uzate – surse de poluare
In cursul anului 2017 in b.h.OLT au fost monitorizate 377 de surse autorizate sa evacueze ape uzate
prin statii de epurare si direct in receptorii naturali, aceste surse sunt cuprinse in Manualul de Operare
al Sistemului de Monitoring.
Agentii economici care au o influenta determinanta asupra calitatii resurselor de apa din bazinul
hidrografic Olt sunt pe aglomerari umane, distribuite astfel:
- 3 aglomerari cu> 100000 locuitori echivalenti (l.e)
- 27 aglomerari cu 10000 - 100000 locuitori echivalenti (l.e)
- 77 aglomerari cu 2000 - 10000 locuitori echivalenti (l.e)
- 27 aglomerari < 2000 locuitori echivalenti (l.e)
- 26 unitati IPPC
- 34 unitati non-IPPC
183 – alte surse
In cursul anului 2017, sursele de poluare monitorizate in bazinul hidrografic OLT, au evacuat in emisarii
naturali un volum total de 138,349.745mii.mc/an, iar in bazinul Dunare sursele de poluare, au evacuat
un volum de 490.261 mii.mc/an
În anul 2017 au fost evacuate următoarele volume de ape uzate:
- B.H. OLT – Din volumul total evacuat de 138,349.745mii.mc/an , 109,500.277mii mc/an reprezinta
ape care nu se epureaza corespunzator 27,251.424 mii mc/an ape care se epureaza
corespunzător,473.312 mii mc/an ape care nu se epureaza şi 1,123.732 mii mc/an ape care nu necesită
epurare.
- B.H. Dunăre – Din volumul total de 490.261 mii mc/an ,490.261 mii.mc/an reprezinta ape care nu se
epureaza corespunzator .
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Ponderea cea mai mare ca volum de apa uzata evacuata, o reprezinta apele din Captare si prelucrare
apa pentru alimentare 98,737.14 mii mc/an , urmate de industria chimica care evacueaza din
volumul de ape uzate 29,935.606 mii mc/an,industria extractiva care evacueaza 2,841.642 mii mc/an,
industria metalurgica a evacuat 2,844. 885 mii mc/an, alte activitatii 640.232 mii mc/an ,industria
alimentara 1,314.765 mii mc/an, comert si servicii pentru populatie 938.5833 mii mc/an,zootehnie
493.697 mii mc/an,industria usoara 155.424 iar 938.031 mii mc/an reprezinta volumul de apa uzata
evacuata de celelalte ramuri economice evacuand fiecare in parte restul de ape uzate din volumul total.
ii.Situatia volumelor de ape uzate evacuate ( epurate si neepurate)
Aprecieri privind impactul produs de apele uzate asupra surselor naturale receptoare pe
ansamblul bazinului si pe activitati economice
Situatia volumelor de ape uzate evacuate in cursul anului 2017, este redata in centralizatorul cu
volumele de apa evacuate in B. H. Olt pe activitati economice, iar cea a cantitatilor de poluanti in
centralizatorul cantitatilor de poluanti evacuate, pe activitati economice. Mai jos este redata situatia
volumelor de apa pe activitati economice.
Prelucrari chimice
Din volumul total de 29,935.606 miimc/an ape uzate evacuate, 25,072.88 mii.mc/an nu se epureaza
corespunzator, 4,629.8 mii.mc/an se epureaza corespunzator si 232.926 miimc/an nu necesita epurare.
Industria extractiva
Din volumul total de ape uzate evacuate adica 2,841.642 mii.mc/an,1,513.132 mii.mc/ an nu se
epureaza corespunzator, iar 1,328.51 mii.mc/an se epureaza` corespunzator.
Industria alimentara
Din volumul total de 1,314.765 mii. mc/an de ape uzate evacuate,1,230.487 mii.mc/an nu se epureaza
corespunzator şi 84.278 mii. mc/an se epureaza corespunzator.
Industria metalurgica
Din volumul de 2,,844.886 mii. mc/an de ape uzate evacuate la aceasta activitate, 3.322 mii.mc/an nu se
epureaza corespunzator, 2,781.205 mii.mc/an se epureaza corespunzator si 59.158 mii.mc/an nu
necesita epurare.
Captare si prelucrare apa pentru populatie
Din volumul total de 98,737.139 mii.mc/ an de ape uzate evacuate, 80,448.97 mii.mc/an nu se epureaza
corespunzator, 17,889.358 mii mc /an se epureaza corespunzator, iar 399.085 mii. mc /an nu se
epureaza.
Industria chimica
Din volumul total evacuat de 29,935.606 mii mc/an,25,072.88 mii mc./an nu se epureaza corespunzator,
4,629.8 mii.mc/an se epureaza corespunzator, 232.926 mii.mc/an nu necesita epurare (reprezentand
apele de racire de la S.C.VIROMET SA VICTORIA –ape de racire) .
.Din volumul total de 138,840.274 mii .mc/ an de ape uzate evacuate in anul 2017 in B.H Olt, 1,123.732
mii.mc/an nu au necesitat epurare, 109,990.538 mii.mc/an nu se epureaza corespunzator, iar
27,251.424 mii.mc/an au fost epurate corespunzator, 137,716.274 mii.mc /an reprezinta volumul total
de ape uzate ce necesita epurare.
Din volumul de ape uzate evacuate de 1338,840.0055 mii. mc/an:
- 27,251.424 mii.mc/an reprezinta ape care s-au epurat corespunzător
- 109,990.538 mii. mc/an reprezintă ape uzate care nu se epureaza corespunzator
- 474.312 mii.mc/an reprezinta ape uzate care nu se epureaza
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- 1,123.732 mii. mc/an reprezinta ape ce nu necesita epurare
- 137,716.274 mii.mc/an reprezinta volumul total de ape uzate ce necesita epurare
În ceea ce priveşte volumul total de ape uzate evacuate, pe activităţi din economia naţională situaţia
se prezintă astfel: Activităţile din economia naţională cu o contribuţie importantă la totalul volumului de
apă evacuat, incluzând şi apele convenţional curate, sunt domeniile de activitate cu contributii
importante la totalul volumului de apa uzata evacuat in 2017.
Din volumul de ape uzate care necesită epurare, cele mai mari volume au fost evacuate în cadrul
activităţilor:
- Captare şi prelucrare apă pentru alimentare populaţie: 98,737.139 mii. mc/an- cca100 % din total;
- Industrie metalurgică: 2,758.728 mii.mc/an, respectiv 97.92% din total.
- Prelucrări chimice: 29,702.68 mii. mc /an, reprezentând cca 99.22% din total.
- Industria extractiva : 2,841.642 mii.mc/an, reprezentand cca 100% din total.
- Industria alimentara : 1,314.765 mii.mc/an, reprezentand cca 100% din total.
- Zootehnie: 493.697 mii. mc/an, reprezentand cca 100% din total.
- Comert si servicii pentru populatie : 544.295 mii.mc/an reprezentand cca 57.99% din total.
- Industrie usoara : 155.424 mii.mc/an reprezentand cca 100% din total.
Domeniile de activitate la care s-au înregistrat cele mai mari volume de ape uzate care nu se
epureaza corepunzator:
- Captare şi prelucrare apă pentru alimentare populaţie 80,448.697 mii. mc/an - 81.48 %;
- Prelucrări chimice: 25,072.88 mii. mc/an -84.41%
- Industria extractiva ;1,513.132 mii.mc/an – 53.25%
- Zootehnie :425.244 mii.mc /an– 86.13%
- Industrie alimentara:1,230.487 mii.mc/an – 93.59%
- Alte activitatii :420.192 mii.mc/an – 65.63%
- Industria metalurgica : 3.322mii.mc/an –0.12%
- Comert si servicii pentru populatie:507.362 mii. mc/an – 93.21%
Referitor la apele uzate epurate corespunzător, activităţile cu cea mai mare pondere sunt:
- Captare si prelucrare apa pentru alimentare populatie:17,889.358 mii.mc/an-18.12%
- Prelucrari chimice - 4,629.8 mii.mc/an–15.59%
- Industria metalurgica – 2,781.205 mii.mc/an– 99,84%
- Industria extractiva –1,328.51mii.mc/an –46.75%
- Industria alimentara – 84.278mii.mc/an-6.41%
- Alte activitati - 146.012 miimc/an -22.81%
Aplicarea Planului de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare:
În anul 2017, în localităţile care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă aflate pe teritoriul
de administrare al bazinului hidrografic Olt nu a fost necesară aplicarea de restricţii de apă conform
prevederilor “Planului de restricţii şi folosire a apei în periodele deficitare” întocmit şi aprobat în anul
2017, utilizatorii de apă cuprinşi în Planul de restricţii, care au surse de alimentare de suprafaţă au avut
asigurate debitele de apă necesare. Situaţii de restricţionare în programul de alimentare cu apă nu s-au
semnalat nici la utilizatorii care se alimentează cu apă din surse subterane (foraje, izvoare, drenuri).
În localităţile care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, situate pe teritoriul judeţelor
aflate în administrarea A.B.A. Olt, nivelul apei în fântâni a scăzut, dar nu au existat probleme de
alimentare cu apă.
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Acoperirea cu personal de specialitate la nivelul Serviciului Gestiunea Monitoringul şi Protecţia
Resurselor de Apa
- 3 ingineri, 1 biolog, 1 biochimist, 1 subinginer, 1 hidrolog.
Acoperirea cu personal la nivel de SGA tine cont de noua organigrama, asigurand personal calificat
conform cerintelor ROF-GMPRA, avand in componenta cel putin un biolog, un chimist si un inginer
hidro.
LABORATOARELE DE CALITATE A APEI

Compartimentul laboratoare din cadrul ABA OLT cuprinde 6 laboratoare de calitatea apei
acreditate RENAR cu sediile in Slatina, Rm. Valcea, Sibiu, Brasov, Sf. Gheorghe si Miercurea Ciuc.
Dupa gradul de incarcare dar si de dificultate al incercarilor, laboratoarele din BH Olt sunt
organizate astfel: laboratoare locale: LCA-Slatina, Sibiu, Sf. Gheorghe si Miercurea Ciuc, laboratoare
bazinale: Brasov si Rm. Valcea( avand arondate si analize de la celelalte laboratoare din BH Olt) si
laborator regional : LCA Rm. Valcea care efectueaza analize si pentru ABA Jiu , ABA Banat.
Activitatea de laborator din cadrul ABA Olt se desfasoara in deplin acord cu
cerintele impuse de noile Directive europene ( Directiva nr. 105/CE/2008 si Directiva nr 39/CE/2013) si
HG 570/2016 care impun monitorizarea atat a indicatorilor fizico-chimici generali cat si includerea si
extinderea gamei de indicatori asupra substantelor prioritare si prioritar – periculoase.
Obiectivul principal al laboratoarelor este realizarea Manualului de Operare in
scopul monitorizarii eficiente a parametrilor de calitate ai apei.
Un alt obiectiv al laboratoarelor il constitue asigurarea cerintelor de performanta cf. Directivei nr
90/CE/2000 care la art. 3 precizeaza ca toate statele membre trebuie sa asigure
metode de analiza validate si documentate in acord cu SR EN ISO/ CEI 17025: 2005 si, statele membre
trebuie sa asigure minimum de criterii de performanta pentru toate metodele de analiza aplicate, bazate
pe o incertitudine de masura de max. 50% estimata la nivelul SCM ( standardelor de calitate pe mediu)
si o limita de cuantificare egala sau sub valoarea de 30% din SCM
(standardele de calitate pe mediu).
In acest context laboratoarele ABA Olt s-au reacreditat in sept.2018 conform cerintelor
SR EN ISO/ CEI 17025: 2005 si au inclus de la o acreditare la alta noi categorii de substante prioritare si
prioritar periculoase si au implementat metode adecvate scopului coborand limitele de detectie pentru a
asigura minimum de criterii de performanta, monitorizarea bazandu-se pe aplicarea BAT-urilor si
neimplicand costuri excesive.
Activitatea de laborator se bazeaza pe utilizarea tehnicilor de analiza cele mai performante de gaz
si lichid cromatografie, spectrometrie de absorbtie atomica si emisie atomica, spectrometrie in infrarosu
si personal cu pregatire de specialitate instruit special pentru a asigura un nivel de competenta ridicat si
pentru a asigura calitatea rezultatelor de laborator.
Tot in scopul respectarii cerintelor RENAR si pentru a demonstra calitatea rezultatelor
laboratoarele au participat in anul 2018 la scheme de intercomparare pentru mai multi indicatori
acreditati.
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SERVICIUL RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL SI ADMI NISTRATIV

Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și Administrativ este un departament funcțional în
cadrul structurii organizatorice a Administrației Bazinale de Apă Olt, aflat în subordinea directă a
Directorului instituției, care are ca atribuții principale activitatea de administrare a personalului,
activitatea de recrutare, asigurarea conformității în activitatea de resurse umane, managementul
performanței angajaților, activitatea de salarizare, activitatea de formare profesională, activitatea de
relații cu publicul, activitatea administrativă, activitatea de arhivă și activitatea de secretariat.
Activitatea de salarizare în anul 2018 s-a concretizat în:
- întocmirea ștatelor de personal;
- activități de raportare statistică referitoare la categoriile și numărul de personal, precum și a
datelor privind cheltuielile de personal aferente acestora ;
- monitorizarea încadrării în fondul de salarizare din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli;
- asigurarea suportului Biroului Financiar la fundamentarea indicatorului cheltuiala de personal
din BVC;
- diverse situații solicitate de către A.N. “Apele Române”;
Activitatea de formare profesională în anul 2018 s-a concretizat în:
- evidența ofertelor de formare profesională transmise către A.B.A. Olt de către formatori acreditați;
- verificarea și centralizarea formularelor de formare profesională formală și non-formală în vederea
elaborării Planului anual de formare profesională;
- întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă pentru salariații care au participat la
cursuri de formare profesioanală, cât și de perfecționare pe parcursul anului 2018;
- transmiterea spre aprobare a solictărilor de formare profesională către A.N. “Apele Române”, pentru
salariații care urmează a parcurge un program de perfecționare sau de obținere a unei calificări;
- implementarea programelor de formare și perfecționare profesională care au vizat dezvoltarea
capitalului uman din domeniul gospodăririi apelor în corelare cu scopul, atribuțiile și activitățile
specifice reglementate de legislația în vigoare și care au răspuns necesităților în schimbare ale unei
societăți bazate pe cunoaștere. Programele de formare și perfecționare profesională s-au derulat în
centrele de formare profesională ale A.N.A.R., dar și în alte locații .
Activitatea de tratare a petițiilor în anul 2018 s-a concretizat în:
- primirea și înregistrarea în Regisrul de Petiții a tuturor petițiilor sosite, având rezoluția
Directorului ABA Olt;
- urmărirea modului de soluționare, precum și respectarea termenului legal de soluționare de 30
zile;
- menținerea la zi a Registrului de Petiții;
- rezolvarea sesizărilor și cererilor referitoare la activitatea de personal;
- întocmirea trimestrială a unui raport al activității de soluționare a petițiilor, transmis ulterior
către biroul Sistem Integrat de Management;
Activitatea de evidență a fișelor de post s-a concretizat în anul 2018 prin reactualizarea acestora
pentru salariații care au beneficiat de promovări în funcție/grad/ treaptă profesională , din studii medii în
studii superioare, personal cu studii generale absolvent de școală profesională reincadrat pe studii medii,
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dar și pentru cei care au beneficiat de îmbogățirea fișei postului. De asemenea, s-a urmărit întocmirea la
timp a fișelor de post pentru noi angajați.
Activitatea de evaluare a performanțelor salariaților ABA Olt, în anul 2018, s-a realizat prin
solicitarea de la fiecare șef de serviciu/birou/compartiment a fișelor de evaluare a performanțelor, prin
intermediul cărora fiecare salariat al ABA Olt este evaluat de șeful de de serviciu/birou/compartiment .
Alte activități de resurse umane realizate în anul 2018 :
- prelucrarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ABA Olt aprobat în Comitetul de
Direcție, urmare a modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al A.N. “Apele Române” și
a completărilor sau modificărilor apărute;
- asigurarea secretariatului în cadrul comisiilor de cercetare disciplinară;
- asigurarea secretariatului la examenele de promovare;
- organizarea de concursuri și participarea salariaților din cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu
Publicul și Administrativ în calitate de secretar sau membru în comisia de concurs și comisia de
soluționare a contestațiilor pentru derularea procedurilor de ocupare a posturilor vacante din cadrul
ABA Olt;
- documentarea, pregătirea și tehnoredactarea adreselor transmise către A.N. “Apele Române” cu
privire la activitatea de resurse umane;
- întocmirea Regulamentului Intern al ABA Olt;
- verificarea solicitărilor referitoare la modificările de personal, structuri de personal, întocmirea
organigramelor, a ștatului de funcții și a listelor de meserii;
- centralizarea lunară a rapoartelor referitoare la activitatea de resurse umane a SGA-urilor ( macheta
lunară de raportare)
- activități curente specifice domeniului resurse umane (gestionare de personal, înregistrări în registrul
general de evidență a salariaților – REVISAL, integrarea noilor angajați, încheierea, modificarea și
încetarea contractelor individuale de muncă, evidența concediilor de odihnă, medicale, concedii fără
plată, absențe nemotivate, avizarea foilor colective de prezență, etc) ;
- colaborare și cooperare cu structurile de resurse umane din cadrul A.N. “Apele Române”și a celorlalte
Administrații Bazinale de Apă Olt.
COMPARTIMENTUL COMUNICARE ȘI RELAŢII CU PRESA
Activitatea Compartimentului de Comunicare şi Relatii cu Presa din cadrul A.B.A. Olt, dupa cum
urmeaza:
- realizarea și transmiterea zilnică a monitorizărilor media;
- întocmirea rapoartelor lunare și anuale privind solicitările informațiilor de interes public și
transmiterea acestora către Administrația Națională „Apele Române”;
- redactare comunicatelor şi informărilor de presă, precum şi transmiterea lor către mass-media;
- înregistrarea, redactarea și transmiterea răspunsurilor la solicitările jurnaliștilor;
- organizarea și participarea la diferite evenimente (Ziua Mondială a Apei, Ziua Mediului, Ziua
Dunării, Expo Apa-stand prezentat în cadrul Forumului Regional al Apei
- acțiuni de informare a elevilor privind noțiuni despre importanta apei in viata noastra;
- realizat materialele promoționale (tricouri, șepci, brelocuri, brățări etc. – toate inscripținate cu
sigla A.N. ”Apele Române”), machete de comunicate de presă în cotidianele locale și centrale şi
actualizarea bazei de date media;
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-

-

activități de comunicare și publicitate în cadrul proiectului: "Fazarea proiectului WATMAN sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - Etapa I -POS Mediu 20072013”;
invitații de presă;
intervenții radio;
informări de presă
răspuns la sesizări – L. 544/2001 (- mass-media);
participare la sedintele Comitetului de Bazin Olt.
 Ziua Mondială a Apei -22 .03.2018
Tema anului 2018, ” Natura pentru Apa ”

Administrația Bazinală de Apă Olt, cu sprijinul Ministerului Apelor și Pădurilor și a Administraţiei
Naţionale „Apele Române,,, a organizat cu această ocazie, în perioada 19- 23 martie 2018, acţiuni
educative în şcoli, cu rol de conştientizare a importanţei calităţii apei şi conservării resurselor de
apă.
Pe tot parcursul anului am continuat demersul nostru de a-i informa pe cei mici în spirit ecologic: să
înveţe şi să respecte legile naturii, să contribuie la refacerea naturii, să înțeleagă rolul apei și
necesitatea protejării ei.
- Grădinița cu program prelungit "N Balcescu", din Ramnicu Valcea;
- Școla Gimnazială nr.5, ne-am întâlnit cu elevii clasei a IV-a B;
- Colegiul Energetic, elevii claselor a IX-a G și a X-a G- profil protecția mediului.

Ziua Mondială a Apei a fost marcată în tot bazinul hidrografic Olt prin acțiuni de ecologizare, cu
participarea angajaților sistemelor de gospodărire a apelor din subordinea A.B.A. Olt, acolo unde
vremea a fost prielnică. Acest gen de acțiuni desfășurându-se pe tot parcursul anului.
 Forumul Regional al Apei din Bazinul Dunare-Marea Neagra- Expo Apa 2018
Ca in fiecare an, Administratia Bazinala de Apa Olt, in calitate de membru al Comitetului Teritorial
Olt-Jiu, in perioada 14-16 mai 2018 a participat la cea de-a XX- a editie a Forumului Regional al Apei
Dunare-Europa de Est, pentru a face cunoscute atat operatorilor de apa cat si publicului interesat, cele
mai importante proiecte de investitii derulate in cadrul ABA si informatii concrete din domeniul
gospodaririi apelor.
În cadrul Expo Apa, cel mai important eveniment din sectorul apei, delegatia ABA Olt, a participat la
un complex de manifestari adresate tuturor specialiștilor din domeniul apei interesați de îmbunătătirea
performanțelor tehnice și manageriale ale sectorului.

43



Programului Naţional “Şcoala Altfel”,

Administraţia Bazinală de Apă Olt, condusă de domnul director ec.Ștefan Prală, și-a deschis porțile
pentru elevi de la mai multe unități de învățământ din Municipiul Rm. Vâlcea:
-Colegiul Național de Informatică ,,Matei Basarab”- clasa pregătitoare D

-Liceul Tehnologic "Oltchim", Rm. Vâlcea- clasele a XI-a B, a XI-a C, a IX-a D și a XII-B
-Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului- clasa a XII-a B



Ziua Dunarii:-29.06.2018 :

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Dunării, Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Olt, împreună cu Sistemului
de Gospodărire a Apelor (SGA) Olt și un grup de copii și educatori de la Centrul „Sf. Elena’’ Corabia din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), au sărbătorit, vineri, 29
iunie, Ziua Internațională a Dunării cu tema: „Fii activ pentru o Dunăre mai sănătoasă’’. Activitățile s-au
desfășurat în mai multe zone din județul Olt și au inclus vizite la satul neolitic din Drăgănești-Olt, parte a
Muzeului Câmpia Boianului ”Traian Zorzoliu”, și la cetatea romano-bizantină Sucidava-Corabia. Din
partea Administrației Naționale „Apele Române”, A.B.A. Olt și Coca-Cola, toți participanții au primit
diplome, dulciuri, cărți și răcoritoare.
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Programului "Let's do it Romania!", din 15 septembrie 2018.

Administrația Bazinală de Apă Olt și sistemele de gospodarire a apelor din subordine, mai precis:
S.G.A. Vâlcea, S.G.A. Olt, S.G.A. Sibiu, S.G.A. Brașov, S.G.A. Covasna și S.G.A. Harghita- au participat la
acest program național, cu personal TESA , muncitorii din cadrul formațiilor de lucru și utilaje proprii
.



Sedinta Comitetului de Bazin Olt din 13.12.2018

Prezentarea celui de-al doilea subiect pe ordinea de zi _ lucrările finalizate în cadrul investiţiei"Fazarea proiectului WATMAN - sistem informațional pentru managementul integrat al apelor Etapa I -POS Mediu 2007-2013”, a captat atenția celor prezenți, fiind un proiect implementat în toate
administrațiile bazinale de apă din țară, aflate în subordinea A. N. „Apele Române”.

Pe site-ul A.B.A Olt, la domeniile Informare Publică, Proiecte, Proiect Watman se găsesc informări,
fotografii și înregistrări 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
În anul 2018 Secretariatul Tehnic al Comitetutului de Bazin s-a ocupat de pregătirea, organizarea si
desfăşurarea in bune condiţii a sedinţelor in decursul acestui an, astfel :


Ziua Mondială a Apei (22 martie) organizată in data de 21 martie 2018, având tema “Natură
pentru Apă ”.
Pe ordinea de zi au fost prezentate următoarele materiale:
- Mesajul domnului Ioan Deneș, Ministrul Apelor și Pădurilor cu ocazia Zilei Mondiale a Apei.
- Mesajul domnului Victor Sandu, Directorul General al Administrației Naționale ,,Apele Române”.
- Calitatea apei în Bazinul Hidrografic Olt.
- Fazarea proiectului WATMAN - sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - Etapa I
este un proiect care are ca scop continuarea lucrărilor aferente Fazei 1 a POS Mediu 2007-2013.
- Rolul pădurii în circuitul apei în natură.



Ziua Internațională a Dunării în data de 29.06.2018 cu tema „Fii activ pentru o Dunăre
mai sănătoasă’’, participare la acţiuni cu elevii din Judeţul Olt.

Activitățile s-au desfășurat în mai multe zone din județul Olt și au inclus vizite la satul neolitic din
Drăgănești-Olt, parte a Muzeului Câmpia Boianului ”Traian Zorzoliu”, și la cetatea romano-bizantină
Sucidava-Corabia.
Din partea Administrației Naționale „Apele Române”, A.B.A. Olt și Coca-Cola, toți participanții au primit
diplome, dulciuri, cărți și răcoritoare.
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