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SERVICIUL EXPLOATARE LUCRĂRI – U.C.C. ȘI SIGURANȚA  BARAJELOR  

Pentru anul 2017 Programul de gospodărire a apelor cuprinde valoarea tuturor cheltuielilor 

ce s-au realizat pentru asigurarea exploatării la parametrii proiectaţi a lucrărilor hidrotehnice aflate 

în administrare, precum şi întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport şi tersasiere. 

 A.B.A. Olt are în administare : 

A.B.A. Olt are în administare 9558,05 km de rețea hidrografică, din care râul Olt 615 km și 

fluviul Dunărea 64 de km. 

- 22 acumulari, din care:  

 7 acumulari permanente : Mesteacanu (Bălan), Frumoasa din judeţul Harghita, 

Moacșa Pădureni din județul Covasna, Săcele, Dopca, Hamaradea din judetul Brașov 

şi Gura Râului din județul Sibiu; 

 15 acumulari nepermanente : Șuta din judetul Harghita, V. Cetății din județul 

Braşov, Beneşti, Retiş din judeţul Sibiu, Păușa din județul Vâlcea, Săltanești, 

Brebeni, Caracal, Dioşti, Aleşteu, Grozăveşti, Drăghiceni, Redea, Redișoara, Vlădila 

din judeţul Olt. 

-1154,72 km îndiguiri; 

-982,99 km regularizări; 

-267,09 km apărări de maluri cu consolidări. 

 

În cadrul Programului de gospodărire a Apelor pentru anul 2017 au fost cuprinse toate 

lucrările de : exploatare, întreținere,  întreținere cursuri de apă și decolmatări, reparații curente 

realizate cu forțe proprii respectiv reparaíi curente realizate cu terți. Documentaţiile tehnice 

necesare au fost elaborate cu ajutorul programului soft de calcul al devizelor Deviz Profesional și 

cuprind ridicări topografice, profile longitudinale, secțiuni transversale, detalii de execuíe,  memorii 

justificative sau referate tehnice, fotografii. 

La elaborarea Programului de gospodărire a apelor  pentru anul 2017, a fost respectat 

„Normativul pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente”, aprobat Ordinul M.M.D.D. 819 / 

2007, precum şi Măsurile de remediere la lucrările hidrotehnice cu rol de apărare, stabilite în urma 

verificărilor de toamnă.  

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 2016, procesele verbale de observații vizuale, sesizările primite de la cetățeni, 

Primării și Consiliile Județene. Selecțía listei finale și prioritizarea ordinii de execuție a lucrărilor s-

a făcut cu respectarea încadrării valorice în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în anul 2017 și 

urgența prezentată. 

 Lucrările de reparații curente au fost prezentate, analizate și avizate în ședința C.T.E. a 

A.B.A. Olt, pentru lucrările cu valori mai mari de 15000 lei, respectiv în ședințele C.T.E. de la 

fiecare S.G.A. în parte, pentru lucrările cu valori mai mici de 15000 lei. La ședința de avizare de la 

sediu A.B.A. Olt au participat și reprezentanți de la A.N.„Apele Române”, iar la ședința de avizare 

de la S.G.A -uri a participat directorul tehnic E.L.H. de la A.B.A. Olt. 

Pentru lucrările propuse a se executa cu terții au fost întocmite, suplimentar față de lucrările 

propuse în regie proprie, caiete de sarcini. 

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.  

Lucrările de întretinere, propuse de A.B.A. Olt, constau în refacerea periodică a unor părți 

de construcții sau instalații, în vederea menținerii în stare normală de funcționare. Dintre aceste 

lucrări cităm : întretinerea bornelor și barierelor aferente digurilor de apărare, vopsirea părtilor 

metalice ale echipamentelor hidro-electro-mecanice, respectiv a confecțiilor metalice de la baraje, 



întreţinerea echipamentelor hidro-electro-mecanice de la prizele de apă, întretinerea staţiilor şi 

posturilor hidrometrice. 

  Lucrările de reparaţii curente cuprind volume de lucrări mai importante fiind propuse  

consolidări de piatră şi peree, dintre care exemplificăm următoarele: „Consolidare de mal cu piatră 

brută râul Olt la Jigodin” (S.G.A. Harghita),  „Consolidare de mal cu piatră brută râul Olt la 

Sânsimion” (S.G.A. Harghita), „Consolidare cu piatră brută râul Negru” (S.G.A. Covasna), 

„Consolidare cu piatră brută pârâul Cormoș” (S.G.A. Covasna), reparaţii la  traverse şi praguri, 

epiuri pentru stabilizarea talvegului cursurilor de apă, respectiv  „Prag de fund pe pârâul Porumbacu 

la Porumbacu de Sus și Porumbacu de Jos” (S.G.A.Sibiu), „Reparații epiu râul Olteț” ( S.G.A.Olt). 

Pentru cursurile de apă neamenajate, în vederea asigurării secțiunii necesare de scurgere a 

apei, menținerea și realizarea albiilor stabile, asigurarea igienizării cursurilor de apă, protejarea 

malurilor s-au realizat : tăieri de vegetaţie, igienizare cursuri de apă, doborâri de arbori și 

decolmatari.  Lucrarile s-au executat prin forțe proprii cu personalul aparținând formaţiilor de lucru, 

din cadrul fiecărui sistem de gospodărire a apelor.  

De asemenea, s-au planificat manevre şi acţionari la instalatiile hidro-electro-mecanice 

(stavile, vane) şi echipamente hidraulice (pompe) pentru livrarea debitelor, reglarea nivelului apei în 

lacurile de acumulare, citirea şi înregistrarea datelor la aparatura de măsură și control, care au 

însumat un număr de 446509 ore. 

 

În tabelul de mai jos, prezentăm principalele volume de lucrări programate și realizate prin 

Programul de Gospodărire a Apelor pentru anul 2017: 

 

 

Volume de lucrari U.M. Programat 2017 Realizat 2017 
Terasamente mii mc 618,91 719,63 

Piatra mc 7897,10 10762,69 

-peree mp 1408,35 1425,00 

Beton mc 715,40 748,58 

-peree mp 157,00 181,00 

Lucrari de protecție și finisaje mp 15552,45 22736,04 

Cosiri ha 520,27 647,56 

Regularizări și reprofilari albii km 100,00 104,34 

 Nu sunt cuprinse cantitățile referitoare la sedii si cantoane 

  

Principalele  lucrări de reparații curente executate în anul 2017 sunt: 

 

 Reparație risbermă aval disipator de energie acumularea Frumoasa -S.G.A. Harghita; 

 Reparație consolidare de mal cu piatră brută r. Olt, mal stâng, aval pod Jigodin, L=120 m, 

Hm. 5731-5732  -S.G.A. Harghita; 

 R.c. consolidare cu piatră brută, mal drept, pr. Cormoș aval de confluența cu pr. Gat, L=100 

m, -S.G.A. Covasna; 

 Completări terasamente dig mal drept pr. Stânca Uriașului, amonte de confluența cu Râul 

Negru, L=300 m -S.G.A. Covasna; 

 Înlocuire cablu electric alimentare turn priză TG1-TG3, montare mână curentă parament 

amonte și refacere amenajare coronament baraj Dopca -S.G.A. Brașov; 

 Cămășuire ziduri descărcător de ape mari acumularea Hamaradea-Holboșel -S.G.A. Brașov; 

 R.c. prag de fund pe pr. Porumbacu la Porumbacu de Sus -S.G.A.  Sibiu; 

 R.c. lucrări hidrotehnice pe pr. Avrig la Avrig -S.G.A. Sibiu; 



 Refacere și punere în siguranță apărări de mal pe pr. Muereasca la Muereasca, punc Vișan -

S.G.A. Vâlcea; 

 Refacere lucrări hidrotehnice pe pr. Olănești la Râmnicu Vâlcea, zona Stadion Chimistul -  

Constructorul -S.G.A. Vâlcea; 

 Reparație curentă baraj Redișoara – betonare bermă -S.G.A. Olt. 

 R.c. completări anrocamente epiu r. Olteț la Dobrun -S.G.A. Olt. 

 

Activitatea de coordonare – exploatare acumulări 

Lunar, s-a întocmit Raportul privind realizarea programului de exploatare a principalelor 

lacuri de acumulare din bazinul hidrografic Olt pe luna în curs precum și propunerile privind 

programul de exploatare pe luna următoare. 

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. 

S-au completat zilnic caracteristicile tuturor lacurilor de acumulare, respectiv Voila, Viștea, 

Arpașu, Scorei, Avrig, Racovița, Robești, Cornetu, Malaia, Gura Lotrului, Turnu, Călimănești, 

Dăești, Rm. Vâlcea, Râureni, Govora, Băbeni, Ionești, Zăvideni, Drăgășani, Strejești, Arcești, 

Slatina, Ipotești, Drăgănești, Frunzaru, Rusănești, Izbiceni.  

S-a întocmit Raportul anual privind modul de exploatare al lacurilor de acumulare 

Frumoasa, Săcele, Gura Râului și Vidra. 

 
Activitatea de urmărirea comportării construcţiilor 

Activitatea de U.C.C. este organizată în baza legislaţiei în vigoare (Legea 10/ 18 ian.1995 

privind calitatea în construcţii cu modificările și completările ulterioare, Normativul P130 – 1999, 

STAS 7883-1990, Legea nr. 466 din 18 iul. 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, Ordinul M.A.P.M. nr.115/11 febr. 2002 pentru 

aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanţă a barajelor – NTLH 021), fiind 

reglementată la nivelul Administraţiei Bazinale de Apă prin decizia Directorului A.B.A.  Olt. 

 Urmărirea comportării construcțiilor se realizează: 

-la nivel de urmărire curentă pentru un numar de 17 baraje prin personalul de exploatare  al 

acumulării şi tehnic la nivel de S.G.A.; 

-la nivel de urmărire specială pentru un număr de 5 baraje (echipate cu A.M.C.) prin 

personalul de exploatare al acumulării şi tehnic la nivel de S.G.A. şi A.B.A.  Olt . 

S-a întocmit și este în curs de finalizare, Raportul privind comportarea lucrărilor 

hidrotehnice din administrarea A.B.A. Olt pentru anul 2017. 

S-au executat măsurători topometrice și s-au întocmit studiile geodezice pentru anul 2017 la 

barajele Gura Râului – jud. Sibiu,  Frumoasa și Mesteacănu – Bălan, jud. Harghita.  

 S-au executat măsuratori topobatimetrice pentru stabilirea curbei de capacitate la acumularea 

Frumoasa. 

 S-au efectuat măsurători topografice pentru lucrările cuprinse în planul tehnic pe anul 2017 

la SGA Vâlcea și SGA Covasna; 

 S-au executat măsurători la diguri pentru întocmirea fișei digurilor, conform Legii siguranței 

digurilor nr. 259/2010, republicată în 2014.  

 Au fost analizate și aprobate 18 regulamente de exploatare pentru barajele și acumulările din 

categoria de importanță A, B, C, D, aflate în administrarea altor deținători și anume: AHE Sadu 1, 

AHE Sadu 5, AHE Arpașu, AHE Avrig, AHE Scoreiu, AHE Viștea, AHE Voila, MHC Valea 

Glăjeriei, AHE Dobrețu, baraj Vlădești, MHC Vlădești, baraj Mioarele, baraje Tocile IV și V, AHE 

Sadu A, AHE Porumbacu, AHE Mădăraș 2, AHE Vârghiș, baraj Ocnele Mari . 



 Pe parcursul anului 2017 s-au desfășurat 9 ședințe ale Comisiei Teritoriale Muntenia Vest de 

avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă a lucrărilor hidrotehnice încadrate în 

categoria de importanţă C,D. S-au verificat în teren veridicitatea datelor cuprinse în documentațiile 

depuse, pentru formularea punctului de vedere al A.B.A. Olt privind autorizarea din punct de vedere 

al siguranței în exploatare. S-au întocmit referatele de avizare și s-au eliberat 18  autorizații de 

funcționare în siguranță, pentru B.H. Olt.  

 Deasemenea, s-a participat la o ședință CONSIB unde s-au prezentat următoarele 

documentații: „Emitere acord și aviz faza SF – Iazuri de decantare etanșe în depozitul de zgură și 

cenușă – SC CET GOVORA SA Rm. Vâlcea” și “Raport de expertiză tehnică pentru evaluarea 

stării de siguranță în exploatare a iazului de decantare Cetățuia – compartimentul 2, jud. Brașov”. S-

au întocmit referatele tehnice pentru analizarea documentațiilor de evaluarea stării de siguranță 

depuse la CONSIB. 

 S-au întocmit materialele pentru ședințele reunite ale Comisiilor teritoriale și CONSIB, 

astfel: 

  Lista actualizată a barajelor şi lacurilor de acumulare, aflate în exploatare la nivelul anului 

2017, în bazinul hidrografic Olt - REBAR; 

  Situația expertizării barajelor din categoria C și D la nivelul anului 2017; 

  Lista barajelor și digurilor din b.h.Olt, care realizează depozite de deșeuri  industriale; 

 Lista Lucrărilor hidrotehnice speciale. 

 

 

SERVICIUL 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; 

- emite notificari de incepere executie si notificari de punere in functiune conform 

procedurii de notificare din punct de vedere al gospodaririi apelor, aprobata prin Ordinul M.M.P. 

nr.873/2012; 

- întocmeşte referate tehnice în vederea emiterii avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a 

apelor pentru obiectivele care sunt de competenţa A.N.”Apele Române”, in baza documentaţiilor 

înaintate de către beneficiari, a notelor primite de la compartimentele interesate şi a constatărilor 

efectuate pe teren, conform Ordinului M.M.P. nr.799/2012 şi Ordinului M.M.G.A. nr. 662/2006; 

 - emite avize şi autorizaţii de gospodarire a apelor modificatoare, conform procedurilor şi 

competenţelor specificate în Ordinul M.M.G.A. nr. 15/2006; 

- emite decizia de suspendare temporara sau retragere pentru   autorizaţii de gospodărire a 

apelor, conform procedurilor şi competenţelor specificate în Ordinul M.M.G.A. nr. 15/2006; 



- emite transferuri de avize sau autorizaţii de gospodărire a apelor, conform Ordinului 

M.M.G.A. nr. 662/2006; 

- emite permise de traversare a lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, în funcţie 

de competenţă, in baza documentaţiilor înaintate de către beneficiari, a notelor primite de la 

compartimentele interesate şi a constatărilor efectuate pe teren , conform Ordinului M.M.P. 

nr.3404/2012 ; 

- emite avize de amplasament pentru obiectivele economice şi sociale încadrate în clasele 

III, IV şi V de importanţă a constructiilor, in baza documentaţiilor înaintate de beneficiari, a 

referatelor primite de la compartimentele interesate şi a constatărilor efectuate pe teren, conform 

Ordinului M.M.G.A. nr. 2/2006 ; 

- acordă consultanţă tehnică contra cost conform Legii Apelor nr.107/1996 si a prevederilor 

Ord. M.M.GA. nr. 662/2006; 

- negociază cu utilizatorii, verifică şi avizează măsurile din programele de etapizare aferente 

autorizaţiilor de gospodărire a apelor; 

- îndrumă S.G.A-urile în acţiunile de aplicare a actelor normative, metodologiilor şi 

procedurilor privind activitatea de emitere a actelor de reglementare. 

 

În anul 2016  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  

2127 de acte de reglementare, astfel : 

 

Tip act de reglementare  Numar  

Avize de gospodarire a apelor 824 

Autorizații de gospodarire a apelor 710 

Notificări de începere execuție 174 

Notificări de punere în funcțiune 155 

Avize de amplasament 1 

Permise de traversare 1 

Consultanțe tehnice  262 

TOTAL 2127 

 

Serviciul Avize Autorizații a intocmit, conform competențelor care îi revin, 16 referate 

tehnice pentru emiterea avizului de gospodărire a apelor și 32 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 MMP nr.873/2012, 

Ordinul MMGA nr.2/2006 si Ordinul M.M.P. nr.3404/2012. 



 

 

SERVICIUL CADASTRU - PATRIMONIU 

 

 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 2017, s-au realizat documentațiile topo – cadastrale pentru 26 imobile, dintre 

care 18 au fost înscrise în cartea funciară si alte doua lucrai dupa cum urmeaza:  

-  actualizare Cartea Funciară,a unui bun imobil din domeniul public al statului respectiv ” 

Statia Hidrologică Rm. Valcea” având nr. MF 65374 în ANEXA 12  a HG 1705/2006. 

- Receptie tehnica Canton exploatare SGA Valcea, formatia Brezoi. 

 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 63 de carti funciare corecte in punctele de 

intersectie cu paraurile/raurile administrate de catre ABA Olt, carti funciare in care constructia s-

a intabulat in numele Consiliului Judetean respectiv iar tereneul in favoarea Apelor Romane; 

 s-au vizat 26 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. 

  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. 

 la solicitarea SGA Vâlcea  privind trecerea din patrimoniul public în cel privat al statului în 

vederea casării  bunului imobil ”Statie Hidrologica Rm. Valcea ” – parțial  având nr MF 65374 

în ANEXA 12  a HG 1705/2006 în vederea casării și scoaterii din funcțiune, s-a întocmit raportul 

către Comitetul de Direcție și s-a înaintat documentația spre aprobare  Comitetului de Conducere 

al A.N.A.R. 

 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 24 referate de oportunitate pentru lucrari de decolmatare prin 

extragere de pietrisuri si nisipuri si 3 referate de oportunitate  in vederea desfasurarii acivitatilor 

de agrement și acvacultura. 

 s-au intocmit documentațiile aferente pentru închirierea terenurilor respective și s-au organizat 

licitații pentru procedurile de închiriere propriu – zise, întocmindu-se un nr. de 17 de contracte 

având ca obiect îndepărtarea materialului aluvionar ; 

 s-a întocmit lunar situația contractelor de închiriere perfectate. 

 

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. 400/2015, completat cu Ordinul 200/2016 

In cadrul activitatilor privind  Sistemul Integrat de Mangement se realizeaza urmatoarele: 

-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 Comisiei de Monitorizare ABA Olt (constituita conform Ordinului SGG 

400/2015 completat cu Ordinul 200/2016) 

- asigurarea secretariatului echipei de gestionarea riscurilor pentru ABA Olt  

-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 400/2015 (actualizat) 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 



-elaborarea raportarilor prevazute de legislatie- Ordinul 400/2015 completat cu Ordinul 200/2016: 

Situatia centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control 

internmanagerial; 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); 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: 

S-au elaborat: Planul de integritate al administratiei Bazinale de Apa Olt; Raportul de autoevaluare 

privind inventarul masurilor de transparenta institutionala si prevenirea coruptiei pentru anul 2017 

-alte raportari soliciatate de sediul central ANAR 

 

BIROU PROMOVARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE ŞI PROGRAME 

EUROPENE 
 

 S-au demarat acțiuni 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: 

- Intocmire/revizuire Fisa proiect, Prezentare proiect integrat in limba romana si engleza,  

  Formular 1  (Bugetul proiectului) 

- Participare la intalniri de lucru cu reprezentantii ANAR, MAP, JASPERS la sediile 

ANAR, INH, teren, etc. 

- Intocmire si avizare Nota Conceptuala in CTE ABA, ANAR, MAP  

- Intocmire caiet de sarcini Servicii de asistenţă tehnică pentru proiectul integrat  

 

 Obtinere avize si  acorduri necesare avizării lucrărilor in CTE MAP pentru 6 obiective; 

 

 Continuare procedura obtinere acord de mediu pentru obiectivul de investiții “Amenajare  

pârâu Topolog  pe sectorul Tigveni-Galicea, jud. Vâlcea si Argeș” - s-a organizat 

procedura de achizite faza SEA si s-a predat documentatia la ANPM; 

 

 Verificarea documentaţiilor 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. Colaborarea cu societăţile comerciale de 

proiectare care elaborează documentaţiile tehnico-economice pentru completarea  

documentaţiilor, acolo unde a fost cazul; 

 

 Pregătirea susţinerii documentaţiilor tehnico-economice pentru prezentarea acestora în 

cadrul şedinţelor CTE ANAR și MMAP - pregătirea documentaţiilor tehnico-economice 

pentru care se vor verifica notele de prezentare, anexele cu indicatori și devizele generale 



aferente obiectivelor de investiţii, cât şi alte materialele necesare (inclusive documente de 

avizare) obiectivelor de investiţii   supuse avizǎrii pentru 12 obiective; 

 

 Întocmire devize inventar si reactualizare devize generale pentru 4 obiective de investiții din 

Lista program  pe anul 2017;  

 

 Organizare receptia la terminarea lucrarilor executate in cadrul unui obiectiv de investitii; 

 

 Intocmire/verificarea a 9 Note conceptuale în vederea analizării şi aprobarii in CTE;  

 

 Întocmire acte adiționale an 2017 la contractele în derulare;  

 

 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 2017 și 2018 în concordanță cu Devizele inventar 

–  calcule privind structura INV/C+M; 

 

 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/ SEA: 

-“Regularizare pârâu Dejeasca în cătun Dăroi, com. Vitomirești, jud. Olt”- SF avizat 

ANAR- urmeaza avizare MAP 

-“Sediu laborator Regional de Calitate a Apei, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”- SF 

avizat ANAR- urmeaza avizare MAP 

-“Deviere / intubare rau Oltet la   Alunu,  judetul Valcea”- SF avizat ANAR- urmeaza 

avizare MAP 

-“Consolidari maluri paraul Iazul Mortilor in localitatea Babeni, judetul Valcea”- 

reactualizare SF – transmis ANAR pentru avizare 

-„Amenajare pârâu Luncavăţ la Vaideeni –Atârnaţi, jud. Vâlcea” 

                  - “Amenajare  pârâu Topolog  pe sectorul Tigveni-Galicea, jud. Vâlcea si Argeș”- SEA                              

 

 Organizarea  şedinţelor,  asigurarea secretariatului și participarea în calitate de membrii la 

15 sedinte CTE ABA Olt; 

 

 Elaborarea a 73 de documente CTE (AVIZ sau INCHEIERE)  şi supunerea acestora spre 

aprobare conducerii; 

 

 Elaborare documente SIM; 

 

 Participare ca membrii desemnați în comisiile de recepție calitativă și cantitativă a lucrărilor 

și   serviciilor pentru lucrari finantate din surse de la bugetul de stat, surse proprii etc;  

 

 Participare ca membrii desemnați în comisiile de recepție in vederea verificarii calitativă și 

cantitative a produselor, serviciilor si lucrarilor care se primesc in patrimoniul ABA Olt; 

 



 Participare în comisiile de  licitatie; 

 

 Studiu individual legislatie 

 

 Arhivare documente. 

 

 

 GESTIUNEA MONITORINGUL ȘI PROTECȚIA RESURSELOR DE APĂ  
 

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 anul 2017 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; 

- Buletinul semestrial privind calitatea apelor pe b. h. Olt 2017; 

- Raport privind colectarea şi epurarea apelor uzate în semestrul I 2017; 

- Rapoarte trimestriale privind poluările accidentale; 

- Planul de prevenire şi combatere a efectelor poluărilor accidentale cu valabilitate 2017-2022, 

- Reactualizarea planului hidrometriei de exploatare a folosinţelor; 

- 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; 

 

MONITORINGUL CALITATIV AL APELOR 

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” au fost stabilite pentru 

monitorizare in cadrul subsistemului rauri, 122 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. 

 

Numărul total de corpuri de apă monitorizate din punct de vedere al elementelor fizico-chimice  in BH Olt 

pentru subsistemul rauri este  defalcat astfel: 

-105 corpuri de apa naturale, 3 corpuri artificiale si 14 corpuri puternic modificate; 

-Cele 122 de corpuri de apa au fost monitorizate printr-un numar de 149 sectiuni. 

 

Situatia corpurilor de apa naturale  monitorizate, dupa elementele suport se prezinta astfel: 

-51 corpuri se incadreaza in stare  Buna 

-7 corpuri se incadreaza in stare Foarte Buna 

-47 corpuri se incadreaza in stare Moderata 

Din punct de vedere al elementelor biologice, cele 56 corpuri de apa naturale monitorizate, se incadreaza astfel: 

-23 corpuri de apa in stare foarte buna; 

-20 corpuri de apa in stare  buna; 

-12 corpuri de apa in stare moderata; 

-1 corp in stare slaba. 

 

Evaluarea potentialului  ecologic a corpurilor de apă puternic modificate si artificiale  

Subsistemul râuri – CAPM-uri si CAA 

Numărul total de corpuri de apă delimitate – CAPM (puternic modificate) si CAA (artificiale) la nivel de BH 

Olt este de 17 toate fiind monitorizate in semestrul I al anului 2017.               

Rezultatele încadrării corpurilor de apă monitorizate CAPM si CAA în categoriile de potential ecologic  este 

urmatoarea: 

-Potential ecologic bun              -   6corpuri; 

-Potential ecologic moderat       -  1 corp. 

 

Din punct de vedere al elementelor fizico-chimice, cele 17 corpuri de apa CAPM si CAA monitorizate, se 

incadreaza astfel: 

-7 corpuri se incadreaza in potential bun –PEB (41.17%) 

-10 corpuri in potential moderat - PEMo  (58.83 %)  

 

Incadrarea corpurilor de apa naturale, CAPM si artificiale dupa  stare chimica  

Din totalul de 48 de corpuri de apa monitorizate din punct de vedere al starii chimice toate se incadreaza in 

stare buna. 

 

Incadrarea  sectiunilor  TNMN (Transnational Monitoring Network) in cerintele prevazute prin 

conventii internationale 

In anul 2017 s-a continuat monitorizarea  celor 4 sectiuni TNMN cuprinse in conventiile internationale (Araci, 

Hoghiz, Carta, Islaz situate pe raul Olt). 

Conform conventiilor se monitorizeaza dupa programul operational cu intensificarea frecventei pentru anumite 

grupe de indicatori (ex.nutrienti, substanta organica si substante prioritar periculoase). Sectiunile Araci si 



Hoghiz sunt cuprinse in corpul de apa Confl.R Negru-Am Ac Voila(corp de apa puternic modificat). In urma  

rezultatelor analizelor fizico-chimice efectuate s-a stabilit ca acest corp de apa se incadreaza in potential 

ecologic moderat. 

Sectiunea Carta este amplasata in corpul de apa natural Ac Avrig-Ac Robesti.Starea ecologica a corpului de apa 

este moderata. 

 

Corpul de apa Av.Ac Izbiceni-Confluenta Dunare, in care se afla amplasata sectiunea Islaz este cuprinsa in 

programul de monitoring de supraveghere TNMN-MS2 pentru care se raporteaza date anual. In urma evaluarii 

elementelor fizico-chimice generale, starea  ecologica  este buna. 

 

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.  

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 

-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).  

 

Subsistemul  ape subterane 

Urmărirea dinamicii şi evoluţia chimismului apelor subterane, în 2017 s-a efectuat pe un număr de 128 foraje 

apartinand ABA OLT si 19 foraje apartinand ABA JIU, acestea fiind monitorizate prin programe de 

supraveghere cu fracventa de 1/an sau operational cu frecventa 2/an. 

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 621/2015 care stabileşte valorile de prag pentru 

corpurile de apă subterană. 

În anul 2017 au fost monitorizate din punct de vedere calitativ toate cele 14 corpuri de apă subterane printr-un 

număr de 135 puncte de monitorizare, din care: 107 foraje aparţinând reţelei hidrogeologice naţionale (7 foraje 

de control a poluării) restul fiind foraje si izvoare de captare apă potabilă aparţinând terţilor. 



Din cele 14 corpuri de apa subterana, 11 se incadreaza in starea chimica buna si 3 corpuri de apa subterana se 

incadreaza in starea chimica slaba.  

 

Subsistemul ape uzate – surse  de  poluare 

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) 

-  70  aglomerari cu 2000 - 10000 locuitori echivalenti (l.e) 

-  25  aglomerari < 2000 locuitori echivalenti (l.e) 

-  29  unitati IPPC 

-  25  unitati non-IPPC 

- 173 – alte surse 

In primele 9 luni ale anului 2017 la unitatile penalizate in numar de 551 au fost efectuate un numar de 5698 

analize conform Manualului de Operare iar la un numar de 1773 de indicatori limitele maxime admise au fost 

depasite si s-au aplicat penalitati. 

 

 

 MONITORINGUL CANTITATIV AL APELOR 

Pentru satisfacerea necesarului de apa in  anul 2018  au fost calculate in baza solicitarii beneficiarilor prin  

''Balanta apei '' –WIMS urmatoarele resurse:  

 - Total ABA Olt, surse directe:                            428.463 mii mc, din care: 

                  -b.h. Olt, total:                                      417.270  mii mc, din care: 

                                - surse de suprafata:              335.657 mii mc 

                                - surse din subteran:                 65.026 mii mc 

                -b.h. Dunare, total:                                   27.193  mii mc, din care: 

                               - surse de suprafata Dunare      25.662 mii mc 

                               - surse din subteran:                   1531   mii mc 

                                  

      Cele mai mari nerealizari s-au inregistrat la agricultura unde nu s-au captat volumele solicitate pentru 

irigatii si la industrie unde se constata reducerea capacitatilor de productie.  

 

In anul 2017  sursele de apa au avut capacitatea de a satisface cerinta pentru toate categoriile de consumatori. 

Cantitatea de apa evacuata prognozata pentru  anul 2018  a fost de 208.359,302 mii mc, reprezentand un 

procent de 49 % fata de cantitatea alocata. 

Balanta Apei  cerinta penru anul  2018  s-a facut prin programul WIMS implementat in anul 2009. 

 

Penalitati aplicate 

Pana la  31 decembrie 2017 au fost aplicate penalitati in valoare de 17.903.846,01 lei intocmindu-se 748 de 

procese verbale. 

Sume incasate: 15.636.272,41 lei incasari din procesele verbale aplicate in 2017. 

Sume neincasate: 2.267.573,6 lei si 5.495.140,75 lei sume incerte contestate in instante (ce provine 

preponderant de la Compania Apa Brasov). 

In anul 2017 au mai fost incasate sume ce provin din anii anteriori 2012-2016 in suma de 338.445,04 lei. 

 

Stadiul realizarii lucrarilor canalizare la nivelul ABA Olt 

Au fost monitorizate 344 de aglomerari cu retele de canalizare in BH Olt care insumeaza o retea de 4495 km 

din care in semestrul I anul 2017 au fost realizati 75 km retea de canalizare noua. 

Valoarea totala a acestor investitii in primul semestru al anului  2017este de 13.352.659 euro. 



Gradul de racordare a populatiei la sistemul de canalizare in BH Olt este de 54,33% iar la statiile de epurare de 

55,20%. 

 

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. 

 

Raportul tehnic privind gospodărirea apelor subterane, este in curs de elaborare. 

Acesta prezintă modul de cunoaştere şi de utilizare al apelor subterane în arealul bazinului hidrografic Olt, atât 

din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Acest raport cuprinde exploatările anuale de ape subterane prin 

foraje, drenuri și izvoare situate în cele 14 corpuri de ape subterane delimitate pe teritoriul Administraţiei 

Bazinale de Apă Olt, având ca scop evidenţierea debitelor şi volumelor de apă exploatate în anul 2016, pe 

judeţe, corpuri de apă, pe categorii de lucrări (foraje, drenuri, izvoare) şi pe tipuri de folosinţă (populaţie, 

industrie, zootehnie, agricultură, etc). 

 

Din cele 1414 foraje aflate în exploatare, 647 foraje sunt din strat acvifer freatic (cu nivel liber) şi 767 foraje din 

strat acvifer de adâncime (cu nivel sub presiune). 

Prin forajele din acviferele cu nivel liber debitul este de 608,198 l/s şi un volum de 14296,526 mii mc/an, iar 

prin forajele din acviferele de adâncime (cu nivel sub presiune), un debit de 1116,822 l/s şi un volum de 

28926,598 mii mc/an. 

 

Sunt in exploatate 53 drenuri şi 318 izvoare, din acestea captându-se următoarele debite şi volume de apă: 

-din drenuri :  45,039 l/s;  1375,966 mii mc/an;   

-din izvoare : 345,548 l/s; 10804,435 mii mc/an.   

 

Din volumul de apă total exploatat din subteran, populaţia are o pondere de 72,15 %, industria 23,19 %, 

zootehnia 2,70 %, agricultura 0,29 % şi alte destinaţii 1,67 %.  

 

Din cele 14 corpuri de ape subterane identificate si delimitate, pe teritoriul administrat de A.B.A. Olt toate 

prezintă o stare cantitativă bună, iar din punct de vedere calitativ, 3 corpuri de ape subterane (ROOT01, 

ROOT08 şi  ROOT13) prezintă o stare chimică slabă, aceasta fiind dată mai ales de azotați și ortofosfați.           

ROOT01 – stare slabă dată de azotaţi (50% din totalul forajelor monitorizate)  

ROOT08 – stare slabă dată de azotaţi (29,27% din totalul forajelor monitorizate) şi depăşiri la azotiţi, fosfaţi, 

sulfaţi, cloruri, nichel și arsen; 

ROOT13 - stare slabă dată de ortofosfaţi (26,32% din totalul forajelor monitorizate) şi depăşiri la azotaţi, 

sulfaţi, amoniu și cloruri. 

 

Acoperirea cu personal de specialitate la nivelul Serviciului Gestiunea Monitoringul şi Protecţia 

Resurselor de Apa  

- 4 ingineri, 1 biolog, 1 biochimist, 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. 

 



 

SERVICIUL  PROGNOZE BAZINALE HIDROLOGIE ȘI 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,  95 folosinte cu date de la beneficiari, 248 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 232 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 

2016, 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 2016. 

- 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 eventualele 

produceri, producerea si evolutia unor fenomene hidrometeorologice periculoase,  elaborarea si 

difuzarea diagnozelor si prognozelor hidrologice. Aceste obiective se realizeaza zilnic si ori de cate 

ori este nevoie de catre Serviciul Hidrologic. 

 

 

SECRETARIATUL TEHNIC AL COMITETULUI DE BAZIN 

 

 



STCB a organizat cu acordul membrilor Comitetului de Bazin Olt urmatoarele ședinte de lucru: 

       

      Ziua Mondială a Apei -22 .03.2016 - Ședința Comitetului de Bazin Olt -21.03.2016.  

          

         Mesajul doamnei Adriana Petcu, Ministrul Apelor și Pădurilor cu ocazia Zilei Mondiale a 

Apei; 

         Mesajul domnului Nicolae Bărbieru, Directorul General al Administrației Naționale ,,APELE 

ROMÂNE”; 

         Celebrarea Zilei Mondiale a Apei 22 martie 2017 pe plan internațional și național; 

         Activitățile privind apa și apa uzată în Bazinul hidrografic Olt. 

          

       Ziua Dunarii  - 29.06.2016 

       

          Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt împreună cu Administrația Bazinală de Apă Olt a 

organizat cu această ocazie o excursie cu copiii Școlii Gimnaziale Găneasa, excursie ce s-a  

desfășurat pe parcursul unei zile și a inclus vizite la satul neolitic din Drăgănești Olt, muzeul 

Câmpia Boianului ”Traian Zorzoliu”, C.H.E. Izbiceni- Suc. Hidrocentrale Rm. Vîlcea- U.H. Slatina 

și  portul Corabia. 

  Pe parcursul excursiei li s-au prezentat informații despre importanța protejării resurselor de 

apă, copiii fiind recompensați cu dulciuri, diplome, tricouri și șepci. 

 Totodată, ca în fiecare an, Coca-Cola HBC Romania și Asociația Centrul pentru Politici 

Publice Ecopolis susțin și anul acesta activitățile organizate în cadrul Lunii Dunării de Ministerul 

Apelor și Pădurilor și Administrația Națională "APELE ROMÂNE", la nivelul celor șapte 

Administrații Bazinale de Apă riverane Dunării, contribuind la educarea și încurajarea cetățenilor să 

protejeze mediul. 

              Mesajul domnului director general Victor Sandu A.N. “APELE  ROMÂNE”. 

 

 

 

SERVICIUL SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice  

periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, reprezintă o activitate de interes naţional 

având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc. 

Serviciul Situatii de Urgenta A.B.A.Olt prin cele doua birouri aflate in componenta a 

gestionat in anul 2017 situaţiile de urgenţă care s-au produs in bazinul hidrografic Olt, asigurand 

intervenţia rapidă în caz de inundatii, accidente la constructii hidrotehnice, seceta hidrologica si 

poluari accidentale in bazinul hidrografic Olt. 

Activitati desfasurate in cadrul Compartimentului Aparare Impotriva Inundatiilor : 

In prima parte a anului 2017 in cadrul Serviciului Situatii de Urgenta s-a fundamentat 

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru cele doua activitati din componenta Serviciului si anume 

Biroul Dispecerat si Compartimentul Aparare Impotriva Inundatiilor, accidentelor la constructii 

hidrotehnice, seceta hidrologica si poluari accidentale, concomitent cu intocmirea referatelor de 

achizitii si a caietelor de sarcini conform procedurii achizitiilor publice. 

S-au derulat actiuni de achizitii publice cu fonduri proprii sau de la bugetul statului pentru 

completarea stocului de aparare in conformitate cu normativul Cadru de dotare. 

S-au intocmit programe de formare profesionala formala si nonformala pentru anul in curs 

in care au fost inclusi salariatii  Serviciului si s-a intocmit Raport privind derularea formarii 

profesionale pentru anul anterior. 



Salariatii cu atributii in activitatea de aparare impotriva inundatiilor au participat la o sedinta 

de lucru la Cluj avand ca tematica de dezbatere modul de intocmire si reactualizare a Planurilor de 

Aparare la toate nivelurile, analiza si discutii privind finalizarea Registrului national a digurilor din 

Romania si stadiul de elaborare a Normelor tehnice de aplicare a Legii sigurantei digurilor 

nr.259/2010 republicata, actualizarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta 

generate de fenomene hidrometeorologice periculoase urmare adoptarii Hotararii Guvernului 

nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc. 

In specificul activitatii o situatie cu totul deosebita s-a creat in judetul Valcea incepand cu 

luna iunie 2017 cand s-a produs o situatie deosebita prin fenomenul de alunecare(curgere) a haldei 

de steril din punctul ,,Gropile”,comuna Alunu si care a produs mari pagube materiale existand si  

pericol de blocare a albiei pr.Oltet. 

Comitetul Local Alunu a instituit pentru 90 de zile ,,Stare de alerta” la nivelul satului Alunu, iar 

A.B.A.Olt impreuna cu S.G.A.Valcea au intervenit de urgenta cu mijloace materiale, utilaje si forta 

umana pentru limitarea si inlaturarea efectelor alunecarii de teren care se manifesta pe raza comunei 

Alunu in punctul Gropile. 

Datorita instabilitatii continue a haldei si a anvergurii lucrarilor stabilite a fi executate 

A.B.A.Olt a solicitat Consiliului Local Alunu inca de doua ori prelungirea ,,Starii de Alerta”cu cate 

90 de zile timp necesar intubarii raului Oltet in zona de influenta a alunecarii haldei conform 

proiectului intocmit de un institut de specialitate. 

 

 

In urma Dispozitiei Secretarului de Stat –Sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta din 

cadrul M.A.I.  la nivelul fiecarui judet s-au  desfasurat actiuni de inventariere si inspectare a 

haldelor de steril iar la judetul Valcea  a participat si un salariat  al serviciului in cadrul comisiei 

judetene, actiuni care s-au finalizat cu intocmirea unor rapoarte  ce au cuprins  aspectele existente si 

constatate. 

 In conformitate cu adresa Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 10775/SON/05.05.2017 în perioada 

25-26.07.2017 în  bazinul hidrografic Olt Inferior , loc. Islaz, jud. Teleorman  s-a desfășurat un  

Exercițiu de simulare de inundații și poluări accidentale interbazinal cu participarea ABA Olt, ABA 

Argeș-Vedea, ABA Jiu, ABA laIomita.  

 

In prima parte a lunii iunie la nivelul judetelor Valcea si Olt s-a prevazut organizarea un 

Exercitiu de simulare de inundatii si care datorita producerii unor fenomene hidrometeorologice 

periculoase s-a anulat dupa obtinerea aprobarilor legale. 

 In conformitate cu Programul principalelor actiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situatii de 

Urgenta, in perioada 11 septembrie- 30 noiembrie s-a desfasurat la nivelul fiecarui judet, verificarea  

starii tehnice si functionale a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor 

indiferent de detinator, actiune la care au participat si salariati din cadrul Serviciului Situatii de 

Urgenta. 

 

 

COMUNICAȚII  ȘI  TEHNOLOGIA  INFORMAȚIEI 

 

Pe parcursul anului 2017 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 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 A.B.A. 

Olt și la subunități (6 S.G.A. – uri, 1 S.H.I. Priza Olt, 1 Stații Hidro Horezu, 5 Acumulări) 

 Instalare și configurare și punere în funcțiune echipamente IT,  PC-uri și laptopuri 

achiziționate în 2017 – 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 30 

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 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 (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 NOD32 antivirus, server deployment. 

 

 

 

BIROU M.E.S.E. 
 

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 31.12.2017, Biroul M.E.S.E. a asigurat functia de operator unic pentru 

resursele de apa de suprafata si subteran, prin darea dreptului de utilizare pe baza de abonamente si 

contracte de servicii comune. 

A analizat repartitiile contributiilor pe beneficiari si destinatii, comunicate de SGA-uri, in 

vederea emiterii abonamentelor de utilizare/exploateare si pana la 31.12.2017, numarul de 2143 

abonamente/acte aditionale si contracte servicii comune emise si perfectate, se prezinta astfel:   

 

 

Nr. 

crt. 

Indicator UM Total 

ABA 

SGA 

Hg 

SGA 

Cv 

SGA 

Bv 

SGA 

Sb 

SGA 

Vl 

SGA 

Olt 

SHI Sediu 

Aba 

1 

Abonamente si aditionale 

utilizare/ exploatare 

resurse de apa 

buc 1405 53 135 507 247 280 183 0 1 

2 

Abonamente si aditionale 

utilizare/ exploatare 

agregate minerale 

buc 

35 0 0 1 4 18 12 0 0 

3 

Contracte si aditionale 

servicii comune (captare-

pompare) 

buc 

29 3 0 16 6 2 0 2 0 

4  

Contracte/comenzi servicii 

comune (analize chimice 

si altele) 

buc 

402 53 40 190 82 0 5 0 32 

5 

Contracte/acte aditionale 

inchiriere patrimoniul 

public al statului 

buc 

97 4 1 15 10 46 21 0 0 

6 Contracte prestari servicii Buc 175 0 120 28 27 0 0 0 0 



comune – cosiri vegetatie 

 

 

 

 

Fiecare abonament a fost insotit de Anexele 1 si 2, functie de specificul fiecarui utilizator. 

Abonamentele de utilizare/exploatare resurse de apa au fost emise in baza autorizatiilor/notificarilor  

eliberate si prelungite prin acte aditionale la expirarea si emiterea unor noi autorizatii in functie de 

conditiile de functionare autorizate. 

S-au emis acte aditionale pentru contractele de inchiriere domeniul public al statului aflat in 

administrarea AN”Apele Romane”cu reactualizarea preturilor si garantiilor de buna executie. 

 S-au recalculat si negociat tarifele pentru serviciile comune de gospodarire a apelor pentru 

utilizatorii care s-au alimentat cu apa din instalatiile de captare-pompare proprii Administratiei 

Bazinale de Apa Olt.  

 A intocmit  si  emis facturile  catre  beneficiarii abonamentelor de utilizare/exploatare, 

contractelor de serviciilor comune  de  gospodarire  a apelor (captare-pompare, transport, analizele 

de laborator, cosiri vegetatie in baza contractelor sau comenzilor); pentru actele de reglementare 

emise de Biroul Avize-Autorizatii (notificari, autorizatii si avize), studiilor hidro si topo intocmite 

de Serviciul Hidrologie.  

S-au calculat dobanzi si penalitati pentru neplata la termen,trimestrial conform legislatiei in 

vigoare. 

S-au centralizat si analizat procesele verbale de receptie a serviciului de asigurare a apei 

brute pentru producerea energiei electrice prin hidrocentrale conform abonamentului de utilizare a 

resurselor de apa sau a potentialului hidroenergetic nr. 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, asa cum au fost solicitate;  

S-au comunicat catre SGA-uri, deficientele care au aparut in urmarirea derularii 

abonamentelor de utilizare/exploatare, referitor la incasari si la expirarea autorizatiilor de 

gospodarirea apelor, cf. PL52.  

A intocmit lunar jurnalul de vanzari pentru A.B.A. Olt si S.H.I. Priza Olt si s-a transmis la 

Serviciul Financiar-Contabilitate; 

A analizat obiectiunile, divergentele si litigiile aparute in derularea abonamentelor, 

contractelor prin organizarea de sedinte de conciliere la nivelul A.B.A.Olt;   

A inaintat catre Biroul Juridic si Contencios documentatia pentru beneficiarii restanti in 

vederea actionarii in instanta;  

A asigurat informatii, ori de cate ori a fost necesar, pentru Comitetul director asupra tuturor 

situatilor solicitate;  

A colaborat cu toate SGA-urile in vederea rectificarii erorilor aparute in programul ASIS pe 

probleme de Mecanism Economic (introducere si emitere abonamente/contracte, facturare, jurnale, 

rapoarte, etc.) 

A efectuat alte activitati si servicii necesare realizarii obiectului principal de activitate.  

 Se va urmari in continuare recuperarea cu prioritate a creantelor, si acolo unde este cazul, 

rezilierea si actionarea in instanta , conform legislatiei in vigoare. 

 

 



SERVICIUL PROMOVARE INVESTIȚII- URMARIRE INVESTIȚII 
 

              In programul de investitii al Administratiei Bazinale de Apa Olt pe anul 2017, aprobat de 

catre ordonatorul principal de credite- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, au fost prevazute 

22(douazecisidoua) obiective , din care 21(douazecisidoua) lucrari cu finantare de la bugetul de 

stat si 1(unu) obiectiv cu finantare din credite externe B.D.C.E. in cadrul PROIECTULUI F/P 1579 

- Investitii prioritare in domeniul gospodaririi apelor din Romania cofinantate din surse de la 

bugetul de stat si credite externe (Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei). 

 Activitatea desfasurata in cadrul biroului in perioada ianuarie-decembrie 2017 a cuprins: 

          

-au fost elaborate inventarele fizice si valorice aferente realizarilor efectuate pentru obiectivele 

de investitii din Lista program pe anul 2017-22 devize inventar (fizice si valorice); 

-s-au actualizat Devizele generale pentru obiectivele prevazute in Lista program 2017, la data 

01.01.2017 si la terminarea lucrarilor, fiind transmise catre ordonatorul principal de credite;     
- - au fost finalizate lucrarile la obiectivul de investitii “Amenajare pentru combaterea 

inundatiilor in b.h.r. Negru si b.h. Olt, judetele Covasna, Harghita, Brasov”; Subobiect: ,, 

Reprofilare si protectie albie minora pr. Madaras, jud. Harghita”si Amenajare pr.Baraolt pe 

sectorul Biborteni confluenta r.Olt, jud.Covasna. 

 

 

 Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate 2 receptii la terminarea  lucrarilor de constructii si 

instalatii, fiind puse in functiune urmatoarele obiective de investitii (PIF 2017): 

1. SEDIU S.G.A SIBIU 

    2. REGULARIZARE PR. HINȚA LA GOVORA 

 si 5 receptii finale la expirarea perioadei de garantie la urmatoarele obiective: 

1. 
APARARE DE MAL RAUL  OLTET  IN ZONA LOCALITATII  MORUNGLAV, JUD. OLT-

ETAPA  I-a 

2. 
CONSOLIDAREA ALIMENTARII CU ENERGIE ELECTRICA (GENERATOR) LA SEDIUL 

ABA OLT   

3. 
SISTEM HIDROTEHNIC DUNARE – OLT, 

 DERIVAŢIA DRĂGĂNEŞTI, ETAPA I-A, JUD. OLT ŞI TELEORMAN 

4. 
LUCRARI DE DEVIERE RAUL OLTET IN ZONA  

COM.  MORUNGLAV,  JUD. OLT  

5. APARARE DE MAL PE RAUL OLTET IN ZONA 

 LOCALITATII  MORUNGLAV ETAPA A II-A,  JUD. OLT  

 

 De asemenea, au fost efectuate receptii cantitative si calitative ale serviciilor si lucrarilor 

aferente investitiilor derulate in timpul anului 2016 finantate de la bugetul de stat si surse proprii: 

- Amenajarea pentru combaterea inundatiilor in b.h.Raul Negru si bazinul hidrografic 

Olt jud.Covasna, Harghita si Brasov” 

- Regularizare si aparari de mal pe pr.Casin in loc.Plaiesii de Jos, jud.Harghita 

      -    Amenajare pr.Baraolt pe sectorul Biborteni confluenta r.Olt, jud.Covasna 

-au fost intocmite propuneri/rectificari privind Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017 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 , 

respectiv: 

 



 REFACERE LUCRARI HIDROTEHNICE PE PR. OLANESTI LA VLADESTI - 

PRIPORU,jud. Valcea 
  

 REGULARIZARE PARAU CASIN PE SECTORUL TG. SECUIESC-VALEA 

SEACA,JUDETUL COVASNA 

   

      - 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 ; 

     - impreuna cu personalul Compartimentului Aparare Impotriva Inundatiilor au fost stabilite 

lucrarile de investitii necesar a fi prevazute ca masuri in cadrul Planului privind Managementul 

Riscului la Inundatii in bazinul hidrografic Olt, in vederea finantarii executiei acestora prin 

POIM. 

 

 

PLAN DE MANAGEMENT BAZINAL  
 

S-a continuat monitorizarea stadiului implementării programului de măsuri aferent 
Planului de Management actualizat al BH OLT, în conformitate cu cerințele art. 11 și art. 
15(3) ale Directivei Cadru Apă 2000/60/CE (DCA), la nivel bazinului hidrografic Olt. 
 
Identificarea şi cartarea zonelor protejate 
Prin aplicarea elementelor metodologice privind identificarea ariilor naturale protejate potențial 
dependente de apele de suprafață au fost reactualizate cu datele aferente anului 2016/2017  

urmatoarele tipuri de arii 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 

Monitorizarea şi caracterizarea stării apelor 
Prin analiza datelor rețelei de monitorizare şi a programelor de monitorizare a fost stabilita 
starea ecologica/potentialul ecologic a corpurilor de apa din punct de vedere biologic, fizico 
chimic si chimic si au fost analizate progresele inregistrate în evaluarea stării 
ecologice/potenţialului ecologic a corpurilor de apă fata de primul plan de management. 

 Obiectivele de mediu 
Urmarea nalizari starii ecologice/potentialului ecologic al corpurilor de apa si impactul 

presiunilor antropice s-au stabilit obiectivele de mediu pentru toate corpurile de apa 
Analiza economică 
A fost elaborat` baza de date aferent`  ABA OLT referitoare la reactualizarea cuantumului 
contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă din bazinul hidrografic Olt, cu date 
din anul 2016. De asemenea au fost analizati indicatorii  socio-economici generali, aspectele 
privind utilizarea apei, serviciile de apă, activitățile de gestionare a resurselor de apă și 
recuperarea costurilor, recuperarea costurilor pentru serviciile de apă.  

 
Programe de măsuri 



Aceste programe de masuri cuprind măsuri pentru implementarea legislaţiei europene pentru 
protecția apelor, măsuri privind recuperarea  costurilor activităţilor de gestionare a resurselor de apă  
şi a serviciilor de apă, recuperarea Costurilor pentru activităţile de gestionare a resurselor de apă,    
Măsuri pentru recuperarea  costurilor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare  şi  
epurare, măsuri pentru protejarea corpurilor de apă utilizate sau care vor fi utilizate pentru captarea 
apei destinate consumului uman, măsuri pentru controlul prelevărilor din sursele de apă pentru 
folosinţe, măsuri pentru diminuarea poluării din surse punctiforme şi pentru alte activităţi cu impact 
asupra stării apelor, identificarea cazurilor în care evacuările directe în apele subterane au fost 
autorizate, măsuri pentru reducerea poluării cu substanţe prioritare, măsuri pentru prevenirea şi 
reducerea impactului poluărilor accidentale; măsuri pentru corpurile de apă care riscă să nu atingă 
obiectivele de mediu. Măsuri suplimentare pentru atingerea obiectivelor de mediu. Analiza cost-
eficienta. 
Informarea, consultarea şi participarea publicului 
Stabilind cadrul operaţional de informare şi consultare a publicului  au fost prezentate rezultatele şi 
evidenţierea activitatii de informare si consultare a publicului 

 
Dupa finalizarea Planului de Management reactualizat, s-a realizat raportarea în sistemul 

electronic WISE la ANAR ca si contributie la Planul Național de Management – Sinteza Planurilor 
de Management la nivel de Bazine/Spații Hidrografice la Comisia Europeană.  
 
Au fost de asemenea indeplinite o serie de raport`ri s-au contribu\ii la unele raport`ri, 
respectiv : 

Administrarea ]i actualizarea bazei de date referitoare la reteaua hidrografica, 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. 
 

S-a contribuit la realizarea activităților de implementare a  Directivei Cadru la nivelul 
Districtului Hidrografic Internațional al Dunării (coordonate de Comisia Internațională pentru 
Protecția Fluviului Dunărea - ICPDR), precum și la nivel bilateral avand contribuție la elaborarea 
documentelor pentru implementarea Directivei Cadru Apă în districtul internațional al Dunării, sub 
coordonarea ICPDR 
   

Participare la realizarea activităților de implementare a  Directivei Cadru Apa și a celorlalte 
Directive Europene în domeniul calității apei la nivel european și a raportărilor către Comisia 
Europeană și Agenția Europeană de Mediu, conform obligațiilor de raportare ale României având în 
vedere contribuții la realizarea activităților aferente Strategiei Comune de Implementare a 
Directivei Cadru Apă și altor directive în domeniul calității apei, precum si realizarea/participarea la 
realizarea raportărilor WISE – REPORTNET și GIS către Comisia Europeană și Agenția Europeană 
de Mediu privind: 
 

a. Elaborarea raportării WISE către Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu 
pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, conform cerintelor 
art. 15 și 17 si ale Deciziei Comisiei 2014/431/UE privind modelele de raportare 
referitoare la programele naționale de punere în aplicare a Directivei 91/271/CEE  

b. Contribuții la raportarea stadiului implementării Directivei 91/676/CEE privind 
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole 



c. Contribuții la raportarea conform Directivei INSPIRE a metadatelor și datelor spațiale 

 
S-a contribuit la umărirea și raportarea către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a 
stadiului de realizare a măsurilor cuprinse în planurile de acțiune ale Directivelor Europene din 
ACQUIS-ul Comunitar Cap. 22 Protecția Mediului – Calitatea Apei, respectiv a realizării 
planurilor de măsuri prioritare pentru anul 2017, la nivelul bazinului hidrografic Olt,  cu 
referire la: 
- Continuarea implementarii prevederilor Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE privind 

epurarea apelor uzate urbane prin elaborarea raportului semestrial privind „Stadiul realizării 
lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane și a capacităților în execuție puse în 
funcțiune”, cu referire la: 

 Urmărirea extinderii treptate a sistemelor de colectare a apelor uzate urbane din aglomerările 
cu peste 2.000 l.e., prevăzute la art. 3 în Directiva 91/271/CEE;  

 Urmărirea extinderii treptate a tratării apelor uzate în statii de epurare a apelor uzate urbane 
din aglomerările cu peste 2.000 l.e., prevazute la art. 4 și 5(2) ale Directivei 91/271/CEE; 

 Urmărirea conformarii cu dispozițiile art. 3 din Directiva 91/271/CEE în aglomerările 
urbane mai mari de 10.000 l.e.; 

 Urmărirea asigurării, prin acte de reglementare specifice, a unui nivel de colectare și epurare 
corespunzător pentru aglomerările cu peste 2.000 l.e. 

 Monitorizarea și evaluarea datelor privind calitatea apelor uzate urbane în conformitate cu 
cerințele de raportare ale Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane. 

-  Continuarea implementării prevederilor Directivei 91/676/CEE privind protecția apelor 
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole  

 
S-a contribuit la realizarea privind derularea implementării prevederilor Directivei Consiliului 

nr. 2006/118/CE privind protecția apelor subterane împotriva poluării și deteriorării. 
 

Am avut contribu\ii la realizarea la nivel na\ional a derul`rii ]i implementării prevederilor 
Directivei 2013/39/UE de modificare a Directivei 2000/60/CE și Directivei 2008/105/CE în ceea ce 
privește substanțele prioritare din domeniul apei - Reactualizarea bazei de date privind inventarul 
emisiilor, descărcărilor și piederilor de substanțe prioritare pentru perioada 2015-2016. 

  
 Colectarea, analiza și raportarea datelor și informațiilor pentru realizarea contribuțiilor privind 
derularea implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. 98/83/CE privind calitatea apei 
destinate consumului uman și corelarea acesteia cu prevederile Directivei Cadru Apă. 

 
Am contribuit la elaborarea și transmiterea către autoritățile locale a activităților propuse pentru  

Planul de acțiuni pentru realizarea la nivelul județelor aferente bazinului/spațiului hidrografic a 
Programului de guvernare 2016 (Planul Local de Acțiune pentru Protecția Mediului și Planul 
Regional pentru Protecția Mediului).  

 



S-a participat la propunerea și analizarea temelor și studiilor de cercetare privind 
implementarea Directivelor europene în domeniul apei, participare la avizarea și recepția studiilor la 
care A.N. “Apele Romane” este sau se constituie beneficiar tehnic. 

 
Contribuții la verifiarea documentației privind închirierea unor bunuri imobile ale ABA Olt. 

Participare la sedințele Comisiei Tehnico - Economice (C.T.E.) a ABA Olt; 
 

 

 

DISPECERAT  
 

 

Dispeceratul   Administrației Bazinale de Apă Olt își desfășoară activitatea  în cadrul 

Serviciului Situații de Urgență. Este centrul de concentrare a informaţiilor operative 

hidrometeorologice şi de gospodărire a apelor  din bazinul hidrografic  Olt. Asigură suportul 

logistic necesar colectării, validării, prelucrării, centralizării  precum și a transmiterii automate a 

datelor și informațiilor de specialitate pe ansamblul A.B.A. Olt.  Constituie centrul de colectare și 

stocare a datelor operative hidrometeorologice și de gospodărire a apelor, în vederea fundamentării 

deciziilor de exploatare și constituirii bazei de date.  

Dispeceratul a sigurat funcţionarea fluxului informaţional în condiţii optime atât în situaţii 

normale cât şi în timpul fenomenelor hidro-meteorologice periculoase. 

Anul 2017 a fost  un an cu perioade ploioase mai puține și mai reduse ca durată față de anul 

precedent. Cantitatea maximă de precipitații înregistrată în 24 de ore a fost de 102.8 l/mp la stația 

hidrometrică Măciuca, județul Vâlcea (în intervalul 03.07.2017 ora 06.00 – 04.07.2017 ora 06.00).   

Cantitățile cele mai mari de precipitații s-au înregistrat  în primele 8 luni ale anului 2017 care au 

generat unde de viitură  rapide pe unele cursuri de apă din bazinul hidrografic Olt cu depășirea 

cotelor de apărare după cum urmeaza: 

- 06.05.2017 - pe râul Olteț la stația hidrometrică Nistoresti(jud.Gorj) cu depășirea cotei de atenție; 

- 09.05.2017 - pe pârâul Pesceana la  stația  hidrometrică Sutesti (jud.Vâlcea) cu depășirea cotei de 

atenție; 

- 08.06.2017 - pe pârâul Sălătrucel  la stația hidrometrică Berislăvești(jud.Vâlcea) cu  atingerea  

cotei de atenție; 

-03.07.2017- pe pârâul Pesceana  la stația hidrometrica Sutesti(jud.Vâlcea)  cu depășirea cotei de 

inundație; 

-11.07.2017 -pe pârâul Săliște la stația hidrometrică Săliște(jud.Sibiu) cu depășirea  cotei de atenție; 

-07.08.2017 – pe râul Oltet la  stația hidrometrică Nistoresti(jud.Gorj) cu atingerea cotei de pericol 

și pe pârâul Latorita  la stația hidrometrică Gura Latoritei cu depășirea cotei de atenție; 

S-au monitorizat formațiunile de gheață care au generat  îngrămădiri de sloiuri și zăpoare pe 

cursurile de apă în cursul lunilor ianuarie și februarie. Formațiile de lucru ale Sistemelor de 

Gospodărirea Apelor au intervenit pentru eliminarea acestor zăpoare după cum urmează: 

-în județul Harghita  pe râul Olt în localitatea Bălan, pe pr.Mădăraș în loc.Mădăraș, pe pr.Fitod, 

pr.Delnița și pr.Șumuleu  în municipiul M.Ciuc; 

-în județul Covasna pe râul Olt în localitățile Malnaș Băi, Bodoc și Zoltan, pe pr.Baraolt în 

localitatea Baraolt, pe pr.Valea Mare în loc.Boroșneu Mare; 

-în județul Brașov pe râul Olt în zona Crihalma și pe pr.Homorod în loc.Ungra și Rupea; 

-în județul Vâlcea pe râul Olt în zona localității Câineni unde pompierii militari din cadrul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea  cu sprijinul 

specialiștilor  pirotehniști de la I.J.S.U. Sibiu au intervenit cu explozibil pentru dislocarea  

îngrămădirii de sloiuri. 



In lunile august-septembrie în județul Olt s-a monitorizat fenomenul de secare  pe următoarele 

cursuri de apă: Teslui la Pielesti, Cungrea Mare la Câmpu Mare, Teslui muntean la Teslui, 

Gemartalui la Gropsani. 

S-a monitorizat permanent evoluția alunecării versantului la Râpa Brădișor, jud.Vâlcea care 

pune în pericol albia râului Lotru aval de baraj Brădișor. După perioadele cu precipitații abundente 

prin colaborare cu S.C.Hidroelectrica  s-au realizat goliri de fund controlate din  acumularea  

Brădișor pentru șenalizarea albiei râului Lotru aval de acest baraj și menținerea secțiunii de scurgere 

a albiei. Astfel de acțiuni au fost realizate în zilele de 11.05.2017, 03.07.2017, 12.07.2017. 

In anul 2017 prin  dispeceratul A.B.A.Olt s-au monitorizat 10  evenimente de calitate ale 

corpurilor de apă din care  3  cazuri  au fost validate ca poluări accidentale  fiind cauzate de 

deversarea accidentală a apelor menajere, dejecții de la ferme agricole sau produse petroliere. 

Efectele acestor poluări accidentale s-au resimțit pe tronsoane reduse de râu și au fost anihilate prin 

intervenția specialiștilor de la A.B.A.Olt  și  S.G.A.-uri. 

In perioada 04-06.07.2016 au fost programate exerciții  de simulare inundații în județele 

Vâlcea și Olt. Ca urmare a situației reale de fenomene deosebit de periculoase  meteorologice și 

hidrologice  produse, exercițiile au fost anulate cu acordul M.A.P. 

 

 

INSPECȚIA APELOR 
 

 

1.1. Situatia controalelor efectuate de către agentii constatatori din cadrul 

Administratiei Bazinale de Apa Olt. 

 In cursul anului 2017,  au fost efectuate un numar de 1294 de controale la nivelul 

Administratiei Bazinale de Apa Olt, din care: 

                 635 controale planificate; 

                 659 controale neplanificate; 

            Din totalul controalelor planificate au fost efectuate astfel: 

                - 71   MHC; 

                - 96   Balastiere; 

                - 44   Acumulari de tip C si D; 

                - 52   Iazuri de decantare, Depozite de deseuri, Halde; 

                - 58   I.E.D.; 

                - 122 Statii de epurare si alimentari cu apa; 

                - 47   Salubrizari, igienizari; 

                - 38   Folosinte subterane; 

                - 34   Poduri, podete,subtraversari; 

                - 73   Alte situatii. 

            Din totalul controalelor neplanificate au fost efectuate astfel: 

                - 48   Inspectii pentru respectarea actelor de reglementare, pentru proiecte sau 

activitati noi; 

                - 108   Inspectii in urma autosesizarii; 

                - 2     Inspectii pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra 

apelor; 

                - 90     Inspectii cu alte autoritati; 

                - 275   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 81 sanctiuni contraventionale din care : 

                             - 63 de avertismente; 

                             - 18 amenzi in valoare totala de 710.00 lei; 

                             - suma incasata din amenzi: 150.000 lei.  

1.3. Situatia petitiilor si reclamatiilor verificate de agentii constatatori din cadrul 

Administratiei Bazinale de Apa Olt . 

În cursul anului 2017 au fost efectuate verificări si au fost solutionate un număr de 136 de 

petitii si reclamatii. 
 

2.1. Situatia controalelor efectuate de catre agentii constatatori din cadrul Serviciului 

Inspectia Bazinala a Apelor. 

In cursul anului 2017, Serviciul Inspectia Bazinala a Apelor din cadrul Administratiei 

Bazinale de Apa Olt a efectuat un numar de 393 controale din care: 

              247 reprezentand controale planificate; 

              156 reprezentand controale neplanificate. 

Din totalul controalelor planificate au fost efectuate astfel: 

              - 29   MHC; 

              - 42   Balastiere; 

              - 17   Acumulari de tip C si D; 

              - 16   Iazuri decantare, Depozite deseuri, Halde; 

              - 22   I.E.D.; 

              - 35   Statii de epurare si alimentari cu apa; 

              - 20   Salubrizari, igienizari; 

              - 17   Folosinte subterane; 

              - 12   Poduri, podete, subtraversari; 

              - 37   Alte situatii. 

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 37 sanctiuni contraventionale din care: 

                -  30 de avertismente; 

                -  7   amenzi in valoare de 285.000 lei; 

                - suma incasata din amenzi: 37.500 lei. 

2.3. Situatia petitiilor si reclamatiilor verificate de Serviciul Inspectia Bazinala a 

Apelor. 



        In cursul anului 2017 au fost efectuate verificari si au fost solutionate un numar de 21 

de petitii si reclamatii. 

 

Raport de activitate Compartiment Juridic pe anul 2017 

 

 

 

                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 2017 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 acte: 

 

 1403 Contracte abonamente de utilizare/exploatare a resurselor de apă; 

 35 Abonamente de utilizare/exploatare a agregatelor minerale; 

 236  Contracte servicii comune (captare, pompare, transport, alanalize terţi alte activităţi 

conexe legate de valorificarea potenţialului apelor); 

 97 Contracte de închiriere 

95 Contracte prestări servicii, furnizare şi execuţie lucrări; 

 286 Decizii emise/avizate;  

 101 Contracte achiziții; 

 250 Împuterniciri diverse.  

 

 

 Au fost avizate soluţionarea petiţiilor în colaborare cu alte compartimente privind sesizările şi 

reclamaţiile din partea cetăţenilor cât şi a persoanelor juridice. 

 

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

comenzi achiziții publice, note justificative; 
 

 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. 
 

 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. 

 

 

 Reprezentarea în faţa tuturor instanţelor de judecată (Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel,) 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) conform competenţelor teritoriale şi/sau materiale. 

 

La nivelul ABA Olt sunt înregistate în anul 2017  un nr. de  1176 dosare dintre care: 

- ABA Olt = 266 dosare; 

- SGA Harghita =  96 dosare; 

- SGA Covasna = 130 dosare; 

- SGA Braşov = 278 dosare; 

- SGA Sibiu = 110 dosare; 

- SGA Vâlcea = 162 dosare; 

- SGA Olt = 134 dosare. 

 

 

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI 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 2018 

-in 2017 s-a achizitionat echipamentde lucru si protectie (salopete,halate,cizme,haine 

vatuite,bocanci,caciuli,manusi,cizme scurte ,casti ,ochelari,veste salvare) 

-conform ord 427/2005 toate punctele de lucru au fost dotate cu truse de prim ajutor 

-s-au luat masurile necesare prin care se asigura supravegherea corespunzatoare a sanatatii 

lucratorilor prin efectuarea controlului medical la angajare si periodic pentru angajati,pe baza 

contractelor incheiate in fiecare judet 

In urma controlului medical efectuat in anul 2017 ,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 

 
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. 

{n anul 2017 s-a [ntocmit planul multianual pentru perioada 2017-2019, 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 f`cut acord@ndu-se aten\ie activit`\ilor cu risc ridicat. 
 
Planul anual pe anul 2017 a fost structurat pe 3 capitole: misiuni proprii (de regularitate/ 

conformitate), alte activit`\i specifice auditului ([ntocmirea planului, [ntocmirea raportului de 
activitate, preg`tirea profesional`, urm`rirea stadiului de implementare a recomand`rilor) ]i alte 
activit`\i (s`rb`tori legale, concediu de odihn`). 

Misiunile de audit realizate in anul 2017 au fost urmatoarele: 
- 4   misiuni de audit de regularitate/conformitate stabilite [n baza planului anual la ABA Olt. 
- 3 misiuni de audit de regularitate/conformitate la ABA Mures si ABA Somes-Tisa, dispuse 

de Administra\ia Na\ionala „Apele Rom@ne”, prin constiturea unor echipe de audit. 
Pe parcursul anului, planul anual a fost actualizat de 4 ori cu acordul conducerii, ca urmare a 
introducerii ]i efectu`rii 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 activit`\i specifice 
auditului ([ntocmirea planului, [ntocmirea raportului de activitate ]i preg`tirea profesional`). 
 Planul a fost realizat [n propor\ie de 100%. 
 Misiunile de audit au privit activit`\ile: juridic-contecios, tehnologia informatiei, patrimoniu 
si cadastru, hidrologie si hidrogeologie. 
 

 

LABORATOR DE CALITATEA ALEI 
 

   Laboratoarele de calitatea apei din ABA Olt au fost  reacreditate in sistem multisite cf. 

cerintelor standardului SR EN ISO /CEI 17025: 2005-,, Cerinte generale pentru competenta 

laboratoarelor de incercari  si etalonari” in perioada 4-11 nov. 2014 ca urmare a  auditului RENAR 

atribuindu-li-se un  nou certificat de acreditare LI 202 cu valabilitate din 15.01.2015 pana in 

14.01.2019. 

 
Situatia realizarii manualului de operare aferent perioadei ian. 2017-dec.2017  

  

 Compartimentul laboratoare din cadrul ABA OLT cuprinde 6 laboratoare de calitatea apei 

cu sediile in Slatina, Rm. Valcea, Sibiu, Brasov, Sf. Gheorghe si Miercurea Ciuc. 

 Laboratorul de calitatea Apei Rm. Valcea ca laborator regional efectueaza analize atat 

pentru laboratoarele din bazin cat si pentru ABA Jiu si ABA Banat. 

Obiectivul principal al laboratoarelor este realizarea Manualului de Operare intocmit anual 

in scopul monitorizarii eficiente a parametrilor de calitate ai apei. 

Tabelul de mai jos prezinta situatia realizarii Manualului de operare incepand din ianuarie 

2017 si pana in luna decembrie 2017. 

 

Centralizatorul indicatorilor programati si realizati in 2017 de LCA ABA Olt 

 

 
Nr. 

Crt. 

VL 

Ind. 

Ot 

Ind. 

Sb 

Ind. 

Bv 

Ind. 

Cv 

Ind. 

Hr 

Ind. 
Total ind.  

 ABA Olt 

Ind 

programati 

In 2017 

26941 6449 7626 12825 3460 3664 60 965 

 

Ind. 

realizati in 

2017 

25698 5991 7626 12930 3431 3664 59340 

% 95,39 92,89 100 100,82 99,16 100 97,33 

 

            In totalul indicatorilor realizati nu s-au inclus indicatorii fizico-chimici din analizele pentru 

terti si indicatorii fizico-chimici din analizele aferente comenzilor interne. 

 

Analize suplimentare manualului de operare pe anul 2017 

 

LCA  din ABA Olt efectueaza pe langa indicatorii din plan si analize pentru terti, clienti 

interni si pentru controlul calitatii incercarilor , conform PGL – 20 Asigurarea Calitatii Rezultatelor 

incercarilor, cerinta impusa pentru toate  incercarile acreditate.  

            Asigurarea calitatii rezultatelor incercarilor, furnizate de LCA  se realizeaza prin:  



- diagrame de control; 

- incercari comparative cu materiale de referinta certificate si/sau materiale de referinta; 

- determinarea aceleiasi caracteristici folosind metode diferite; 

- efectuarea de incercari la dublu sau triplu folosind aceeasi metoda; 

- participarea la intercomparari pentru evaluarea performantelor laboratoarelor, etc. 

 
Nr. 

Crt. 

VL 

Ind. 

Ot 

Ind. 

Sb 

Ind. 

Bv 

Ind. 

Cv 

Ind. 

Hr 

Ind. 
Total ind.  

 ABA Olt 

Ind 

Asigurarea 

Calitatii 

2017 

7983 1077 3086 1402 1401 955 15 904 

Ind. 

 pt. Terti 

2017 

1864 569 866 2634 433 689 7055 

Altele 3081 36 189 0 57 85 3448 

TOTAL analize suplimentare MO 2017 26407 

 

 

Realizarea obiectivelor propuse pentru anul 2017 

in vederea  imbunatatirii activitatii laboratoarelor 

 

1. Mentinerea acreditarii laboratoarelor- REALIZAT 

2.      Realizarea  Manualului de Operare pt.anul 2017 intr-un procent mai mare de 95%, MO 

care se constituie ca si comanda interna pentru toate laboratoarele din ABA Olt ; 

      - REALIZAT: 97,33%. 

3.      Optimizarea performantelor laboratorului prin participarea la intercomparari, raportarea 

si analiza rezultatelor(cu ROLAB si schema Qualco Danube) ;  

     - Rezultate f. bune la intercompararea cu ROLAB pentru urmatorii indicatori: 

      Ntot,Ptot,NH4, NO3, NO2, PO4, Cd, Ni, Hg. 

4.      Cresterea eficientei economice prin urmarirea stocurilor si a consumurilor specifice de 

reactivi in vederea eliminarii pierderilor nejustificate; 

     - Inventarierea si casarea obiectelor de inventar si mijloacelelor fixe propuse in 

2016; 

     -Realizata inventarierea si  casarea. 

5.      Asigurarea mentenantei si service-ului pentru echipamentele care afecteaza direct 

rezultatele incercarilor; 

    - REALIZAT –  s-au solicitat interventii pentru constatare defecte si reparatii.In 

prezent nu exista echipamente critice defecte. 

6.  Aprovizionarea cu reactivi si sticlarie in vederea mentinerii cerintelor impuse prin MO 

2017. 

     - REALIZAT in proportie de 100%. 

 

 

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 2015 s-au desfășurat următoarele activități: 

- s- au efectuat revizii tehnice și reparații la un număr de 123 de autovehicule din parcul auto  

- s- au efectuat revizii tehnice și reparații la cele19 buldoexcavatoare  (10 Hidromek; 5 Terex; 1 

Komatsu;3 JCB;) ;9 excavatoare (5 Hitachi;2 Hidromek;1 Doosan;1 Komatsu);3 buldozere 

KOMATSU ;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, CASCO, furnizare energie electrică, gaze 

naturale  

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

desfășurare a activității de mecanizare la toate SGA-urile ABA OLT. 

   -s-au casat mijloacele fixe propuse si aprobate pentru casare 

-     Coordonarea activitatii de transport si mecanizare la nivelul ABA OLT; 

-     Evidenta numerica parc auto si utilaje; 

-     Centralizare consum lunar/anual carburanti pentru parcul de autovehicule si utilaje; 

-     Urmarirea incadrarii in cotele de carburanti a autoturismelor din dotare; 

-    Receptia si  intocmirea documentelor cu obtinerea actelor necesare circulatiei pe drumurile 

publice pentru : 

 -masini interventie Dacia Duster 4x4 9 - buc 

 -remorca trailer 30t-3 buc 

 -buldozer Komatsu 2 buc 

 -autobasculanta Iveco 6x4-2 buc 

 -autoremorcher MAN 1 buc 

 -excavator Komatsu -1 buc 

 -miniexcavator pe senile 2 buc 

 -miniinacarcator pe roti -2 buc 

 -tractor agricol Zetor -2 buc 

 -autoutilitara 4x4 -3 buc 

 -draglina -1 buc 



-     Urmarire valabilitate si efectuare inspectii tehnice periodice ( ITP) autovehicule = 84; 

-  Efectuare demersuri pentru incheierea asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto(RCA) 

care expira pentru 266 vehiculele  

-  Efectuare demersuri pentru incheierea asigurarilor facultative (CASCO) pentru 74 autovehicule 

-     Urmarire derulare contracte achizitii pentru: 

-     Autovehicule si utilaje 

-     Anvelope auto;filtre 

-     lubrefianti 

-      Programare si urmarire efectuare revizii si reparatii autovehicule si utilaje;   

-     Verificare si avizare facturi piese si materiale, revizii si reparatii si carburanti; 

-     Intocmire situatii estimative privind cheltuielile cu parcul auto si de utilaje necesare justificarii 

bugetului pe 2018;  

-     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 . 

BIROUL ACHIZITII 

   
          In cursul anului 2017  in cadrul Biroului  Achiziții , s-au efectuat   procedurile  de achiziții 

necesare   pentru  realizarea Programului de Investiţii , a Programului de Gospodărire a Apelor  si s-

a asigurat logistica necesara pentru desfășurarea in bune condiții a întregii activități la nivel de 

Administrație Bazinală  . 

      In baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul Administrației si în funcţie de 

fondurile aprobate s-a elaborat Programul Anual de Achiziţiilor, care  a fost actualizat de 5 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% , realizand achizitii  de masini, 

echipamente si mijloace de transport in valoare de 13.010.125,10 lei fara TVA, pentru care  au fost 

organizate următoarele proceduri : 

 

LICITATII DESCHISE  - 9 proceduri , astfel :  

 



 Autoturisme ; Buldozer pe senile; Draglina ; Utilaje pentru constructii si accesoriile 

acestora (Incarcator multifunctional pe senile : Excavator pe senile 150-200 CP  :Miniexcavator 

pe senile  : 

Buldozer pe senile 150-200  CP : Autobetoniera  3  mc  : Soneta mecanica cu berbec :                    

Cupa excavator 1, 2 mc   : Brat lung excavator : Accesorii buldoexcavator  JCB (lama de 

zapada, foreza hidraulica si placa vibranta compactoare) ) ; Echipamente de transport ( 

Autoturism 4 x4 ; Autoutilitara de teren 4 x4  ; Tractor agricol de  130 CP-150 CP ; Remorca 

trayler; Remorca  ; Autoremorcher  ATV 4 x4  cu 2 locuri si remorca ;  Rulota cu 6 locuri ;  

Autobasculanta 6 x4 ;  Barci pentru 4 , 5 si 6 persoane ) ; Reparare si intretinere a automobilelor  

; Utilaje pentru pregatirea solului (Motocositoare autopropulsata de 1,2 m ;Robot (cositoare ) 

pentru curatat suprafete in panta ; Tocator material lemnos  ; Motocositoare) ; Echipamente 

informatice (Echipamente electronice pt informatii clasificate;  UPS TRUE ON-LINE ;  

SISTEM  DE CALCUL 

 de tip desktop ( 35 buc  ) si de tip portabil ( 15 buc ) inclusiv licentele  si programele de 

funchionare 

;  MONITOARE DISPECERAT ;  SISTEM SERVER WIMS ) ; Acord Cadru de servicii de 

Paza si Protectie pentru obiectivele din administrarea ABA Olt   

 

    

       PROCEDURA SIMPLIFICATA  – 12 proceduri, pentru : 

 

Servicii Paza si Protectie la obiectivele apartinand de SGA Brasov   ; Servicii de reparare si de 

intretinere a automobilelor   ; Asigurare de raspundere civila a autovehiculelor   ; Masini de 

procesare a datelor   ; Tractor 120 CP   ; Beton gata de turnare   ; Tuburi Dn =2000 mm   ; Beton   ; 

Turnuri de lumina   ; Gaz Cromatograf   ; Beton gata de turnare -   ; Bare, profile, sarma si produse 

conexe   ; Piatra bruta    

 

     

 ACHIZITII DIRECTE   

     Au fost efectuate achizitii directe  in valoare de 3.649.939,55 lei fara TVA , din care  305  

proceduri de achiziții online in valoare totala de 1.674.204,23 lei fără TVA  pentru   mijloace fixe 

aprobate prin „Lista – Alte cheltuieli de  investiții ”- aprobata de ANAR , materiale de construcții,   

obiecte de inventar, reactivi, sticlărie, etc  . 

    S-au făcut 63 de notificări de finalizare atribuire directa  offline pentru achiziții   cu valoare mai 

mare de 13.000 de lei , valoare totala a acestora fiind de  1.975.735,23  lei  fără TVA 

  

  Au fost încheiate 102 de contracte de furnizare , servicii si lucrări din care 3 Acorduri cadru de 

servicii de paza la obiectivele din administrare  pe o durata de 4 ani si 3 Acorduri cadru pentru 

serviciile de reparatii si intretinere parc auto pentru o durata de 3 ani , valoarea totala a contractelor 

fiind de 22.850.631,96 lei cu TVA 

   

        Personalul din cadrul biroului achiziții, a întreprins toate demersurile necesare pentru 

rezolvarea  celor 2493 de referate de necesitate emise de Sistemele de Gospodărire a Apelor si 

compartimentele din cadrul Administrației  , pentru care au fost întocmite  studii de piața , note 

justificative, corespondenta furnizori, acestea fiind finalizate  prin  emiterea celor 658 de  comenzi 

in valoare de 5.706.805,68 lei. 



 

 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 2017 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 acte: 

 

 1403 Contracte abonamente de utilizare/exploatare a resurselor de apă; 

 35 Abonamente de utilizare/exploatare a agregatelor minerale; 

 236  Contracte servicii comune (captare, pompare, transport, alanalize terţi alte activităţi 

conexe legate de valorificarea potenţialului apelor); 

 97 Contracte de închiriere 

95 Contracte prestări servicii, furnizare şi execuţie lucrări; 

 286 Decizii emise/avizate;  

 101 Contracte achiziții; 

 250 Împuterniciri diverse.  

 

 

 Au fost avizate soluţionarea petiţiilor în colaborare cu alte compartimente privind sesizările şi 

reclamaţiile din partea cetăţenilor cât şi a persoanelor juridice. 

 

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

comenzi achiziții publice, note justificative; 
 

 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. 
 

 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. 

 

 



 Reprezentarea în faţa tuturor instanţelor de judecată (Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel,) 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) conform competenţelor teritoriale şi/sau materiale. 

 

La nivelul ABA Olt sunt înregistate în anul 2017  un nr. de  1176 dosare dintre care: 

- ABA Olt = 266 dosare; 

- SGA Harghita =  96 dosare; 

- SGA Covasna = 130 dosare; 

- SGA Braşov = 278 dosare; 

- SGA Sibiu = 110 dosare; 

- SGA Vâlcea = 162 dosare; 

- SGA Olt = 134 dosare. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 s-a actualizat baza de date media. 

- activități de comunicare și publicitate  în cadrul mai multor proiecte cofinanțate din Fondul 

de Coeziune al Uniunii Europene prin Autoritatea de Management POIM, printre care şi 

proiectul “WATMAN – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor – 

etapa I ”.  

       -   invitații de Presă  

       -   intervenții radio  

       -   intervenții TV  

       -   răspuns la sesizări – L. 544/2001 (- mass-media) 

 

 Ziua Mondială a Apei -22 .03.2017 

            Tema anului 2017 – ”Apa şi apa uzată”. 

 

    Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, Administrația Bazinală de Apă Olt cu sprijinul 

Ministerului Apelor și Pădurilor și a Administraţiei Naţionale „Apele Române a organizat în 

perioada 20-24 martie  2017,  o serie de acţiuni la care au participat  aproximativ 130 de elevi,  

studenți și cadre didactice. 

  Ziua „Porţilor Deschise” 

    Luni, 20 martie- elevi ai Colegiului de Silvicultură și Protecția Mediului Rm. Vâlcea conduși de 

prof. îndrumător Manea Rodica. 

    Joi, 23 martie- elevi ai Liceului Tehnologic Oltchim Rm. Vâlcea, coordonați de prof. Zoov 

Liliana și prof. Georgescu Lucia. 

   Vineri, 24 martie- elevi ai Colegiului Energetic Rm. Vâlcea, însoțiți de prof. Ganea Alexandru.  

In cele trei zile, elevii au vizitat laboratoarele instituției unde le-a fost prezentată aparatura din dotare 

și au primit explicații despre importanța acestora pentru determinarea analizelor fizico-chimice 

necesare stabilirii calității apei, acţiuni menite să conştientizeze importanţa şi ponderea pe care o are 

apa în viaţa fiecăruia. 



 
 

      Miercuri, 22 martie- elevii clasei a II-a de la Școala Gimnazială Nr. 4 ,coordonați de prof. 
Ceaușoglu Anelice, au fost întâmpinați în sala de ședințe a instituției de șefa laboratorului ABA Olt, 
ing. chimist Mihaela Pană care, prin prezentările realizate și tema dezbătută, i-a făcut pe micuți să 
înțeleagă că apa este necesară și în asigurarea alimentației, pentru irigațiile plantelor folosite în 
alimentație, pentru asigurarea apei necesare animalelor și păsărilor, pentru procesul de fabricație a 
produselor alimentare. Elevii au urmărit cu mare atenție cum substanțele trec dintr-un recipient în 
altul, schimbând culoarea apei și apoi refăcând-o incoloră. 
 

 

 



Acțiunea a continuat cu o prezentare de desene și explicații ale elevilor, care evidențiază  importanța  

protejării apelor . 

La finalul acțiunii, elevii au fost răsplătiți cu cadouri și diplome oferite cu drag de Administrația 

Bazinală de Apă Olt. 

 
 
     Comitetul de Bazin Olt s-a întrunit, marți, 21 martie 2017, într-o ședință dedicată Zilei Mondiale 

a Apei cu tema „Apa și apa uzată”, care a reunit reprezentanţii Ministerului Apelor și Pădurilor,  

prefecturilor, primăriilor, consiliilor judeţene şi agenţilor economici din Bazinul Hidrografic Olt. La 

ședință a fost prezentat mesajul Ministrului Apelor și Pădurilor, doamna Adriana Petcu, mesajul 

Directorului General A.N. Apele Române, domnul Nicolae Bărbieru și mesajul Secretarului de Stat 

pentru Ape, doamna Olimpia Negru. 

Referitor la tema anului 2017, domnul inginer Florin Tănase a prezentat materialul „ Activitățile 

privind Apa și Apa Uzată în Bazinul Hidrografic Olt”.  

  

Cea mai interesanta zi a săptămânii a fost marcată de vizita efectuată  împreună cu un grup  studenți 

de la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Rm. Vâlcea, însoțiți de prof. Belu Nicoleta și prof. 

Iordache Carmen, la Centrala Hidroelectrică Cornetu.  



 Domnul ing. Velicu Erămazu, directorul ABA Olt la momentul respectiv, le-a oferit acestora o 

prezentare amănunțită despre etapele construcției  hidrocentralei, funcționarea barajului și 

întreținerea echipamentelor din postura celui care a coordonat  lucrările la Centrala Hidroelectrică 

Cornetu și Robești, între anii 1989- 2005, ca șef de șantier. Studeniții au primit cu interes toate 

informațiile prezentate, exprimându-și dorința de a vizita și alte hidrocentrale din Bazinul Hidrografic 

Olt 

  

Ziua Mondială a Apei a fost sărbătorită  si de SGA-urile din Bazinul Hidrografic Olt. 

 

      Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt, a iniţiat o serie de acţiuni de igienizare igienizare în 

teritoriu cu angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt, pe marginea mai multor cursuri de 

apă din zona localităţilor Caracal, Balş, Drăgăneşti Olt, chiar şi a comunei Islaz, din judeţul 

Teleorman în perioada 15-21 martie 2017; 

 
 
-intâlnire tematică cu un grup de elevi aparținând Colegiului Economic P.S. Aurelian, la STAȚIA 

DE EPURARE SLATINA, unde li s-a explicat principiul epurării apelor uzate, analizele ce se  



efectuează la apele evacuate în vederea respectării actelor de reglementare în domeniul gospodăririi 

apelor și cât de important este ca cetățenii să se implice în protejarea resurselor de apă. 

 
 

 

   Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, a iniţiat o serie de acţiuni de igienizare a cursurilor 

de apă cu formatiile de lucru.   

    Acțiuni de igienizare pe cursurile de apă din județul Vâlcea după cum urmeaza: 

 - igienizare pe pr.Govora în zona Govora Sat amonte de biserica - 30 saci de 240l; 

 - igienizare pe pr.Putreda în zona pod DN 64 în municipiul Drăgășani - 8 saci de 240l; 

 - igienizare pe pr.Pesceana în zona pod DN 64 în municipiul Drăgășani (Momotesti) - 6 saci   de 

240l; 

 - igienizare pe pr.Ursani în zona pod DN 67 în oras Horezu - 10 saci de 240l; 

 - igienizare pe pr.Cerna în zona pod DN 67 în loc. Slatioara - 8 saci de 240l; 

 - igienizare pe pr.Lotru în zona coada Lac Brădisor - 25 saci de 240l; 

 - igienizare pe pr.Olănești între cele două poduri din Rm.Vâlcea - 9 saci de 240l. 

 
    Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, a iniţiat o serie de acţiuni de igienizare a cursurilor în 

perioada 15-21 martie 2017: 

           -  Municipiul Sibiu: râul Cibin, zona aval pod rutier str. Alba Iulia -  Piaţa Cibin și pe pr. Valea     

          Săpunului, zona aval Piața Rahovei – magazinul Kaufland, la care au participat reprezentanţii SGA       

          Sibiu alături de elevi ai Liceului tehnologic “Henri Coandă”  și ai  Școlii Generale nr.4 ; 

  -  Gura Râului - râul Cibin, aval baraj Gura Râului - intravilan localitate Gura Râului; 

  -  Alţîna - râul Hârtibaciu - intravilan localitate Altîna; 

  -  Agnita - râul Hârtibaciu - intravilan localitate Agnita.             

  - Conform Protocolului de colaborare încheiat între SGA Sibiu şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Sibiu, în şcolile sibiene şi cele din judeţ s-au desfăşurat acţiuni cu tema “ Apa  şi apa uzată”: 

sesiuni de comunicări ştiinţifice, concursuri de desene, igienizări de cursuri de apă. 



 

 
 
     Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov, ca și în anii anteriori, a celebrat Ziua Mondială a 

Apei organizând acţiuni de igienizare a cursurilor de apă aflate în administrare de pe raza judeţului 

Brașov, fiind implicat tot personalul instituţiei. 

În data de 21 martie au interveni cu tot personalul salariat şi utilajele de transport din dotare în 

mai multe locaţii, după cum urmează: 

-Formaţia de lucru Braşov şi Formaţia de Intervenţie Rapidă pe pârâul canalul Timiş - municipiul 

Braşov. 

-Formaţia de lucru Măieruş pe pârâul Bozom şi pârâul Măieruş în comunele Apaţa şi Măieruş. 

-Formaţia de lucru Dopca pe pârâul Bogăţii, localitatea Dopca. 

-Formaţia de lucru Rupea pe pârâul Cozd şi pârâul Homorod în oraşul Rupea. 

-Formaţia de lucru Făgăraş pe pârâul Mândra în localitatea Mândra. 

-Formaţia de lucru Râşnov pe pârâul Ghimbăşel în zona Râşnov. 

                                       
 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna, a celebrat în data de 21 martie 2017, Ziua Mondiala 

a Apei  cu o expoziţie de fotografie – ediţia  a V-a cu tematica “Apa industrială”, care a fost 

organizată pe aleea din faţa Galeriei de artă “Gyárfás Jenő” din Mun.Sfântu Gheorghe. La expoziţia 

de fotografie au participat 15 fotografi amatori şi profesionişti din mai multe judeţe cu peste 75 de 

lucrări din care 39 de fotografii dintre cele mai reuşite au fost expuse publicului larg şi pot fi 

vizionate până la Zilele Sfântu Gheorghe. 

 



 
 

- acţiune de ecologizare a Râului Olt în zona Sfântu Gheorghe - Chilieni pe o distanţă de 3 km. La 

acţiunea de ecologizare au participat peste 30 de persoane, care au adunat circa 3 tone de deşeuri 

menajere de pe malurile Râului Olt. 

 
 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita, a iniţiat o acţiune de igienizare în zona Ciucului cu 

implicarea personalul tesa și a formațiilor de lucru.   

 
 

 
Mediatizarea evenimentelor 

Evenimentele organizate de ABA Olt și SGA-urile din subordine  au fost pozitiv reflectate în mass-

media din tot Bazinul Hidrografic Olt.   

 

 
 
 

 
 



 Forumul Regional al Apei din Bazinul Dunare-Marea Neagra-  Expo Apa 
 

Organizat la Palatul Parlamentului din Bucureşti, între 15-17 mai 2017, Forumul Regional al Apei este 

cea mai importantă manifestare din Regiunea Dunare-Marea Neagră, tema abordata în acest an vizând 

creşterea eficienţei sectorului de apă. 

Asociaţia Română a Apei a oferit şi de această dată Comitetului Teritorial Olt-Jiu un spatiu generos unde 

reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Olt, au făcut cunoscute cele mai importante proiecte de 

investiţii derulate sau aflate in curs de implementare. 

 Miercuri, 17.05.2017, reprezentanţii ABA OLT au participat şi la workshop-urile organizate în cadrul 

Forumului, unde dl. Ing. Popa Ion, din cadrul biroului Investitii - ABA Olt, a prezentat 

proiectul “Regularizarea paraului Casin pe sectorul Targul Secuiesc-Valea Seaca, jud Covasna”- proiect 

cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”. 

Pe parcursul celor 3 zile ale Forumului, reprezentatii ABA Olt au oferit celor interesati informatii 

concrete din domeniul gospodaririi apelor. 

 

 

 
 

 



 Ziua Dunarii:-29.06.2015 : 
        

         Cu prilejul sărbătoririi Zilei Dunării, Administrația Bazinală de Apă Olt, prin Sistemul de 

Gospodărire a Apelor Olt, a marcat acest eveniment organizând  o excursie cu elevii Școlii 

Gimnaziale Găneasa, excursie  ce s-a  desfășurat pe parcursul unei zile și a inclus vizite la satul 

neolitic din Drăgănești Olt, muzeul Câmpia Boianului ”Traian Zorzoliu”, C.H.E. Izbiceni- Suc. 

Hidrocentrale Rm. Vâlcea- U.H. Slatina și  portul Corabia. 

         Numărul participanților la acest eveniment a fost în jur de 70 de persoane dintre care 60 de 

elevi, cadre didactice, părinți și reprezentanți ai administrației bazinale. 

         A fost citit mesajul  domnului Victor Sandu, Director General al Administrației Nationale 

,,Apele Romane”.  

         Pe parcursul excursiei li s-au prezentat informații despre importanța protejării resurselor de 

apă, copiii fiind recompensați cu dulciuri, diplome, tricouri și șepci. 

         Totodată, ca în fiecare an, Coca-Cola HBC Romania și Asociația Centrul pentru Politici 

Publice Ecopolis susțin și anul acesta activitățile organizate în cadrul Lunii Dunării de Ministerul 

Apelor și Pădurilor și Administrația Națională "Apele Române", la nivelul celor șapte Administrații 

Bazinale de Apă riverane Dunării, contribuind la educarea și încurajarea cetățenilor să protejeze 

mediul. 
                   

 

 

 



 Exerciţiu interbazinal de simulare intervenţii în caz de inundaţii-26.07.2017 

La acest exerciţiu A.B.A. Olt si S.G.A. Olt au participat cu mijloace şi materiale de intervenţie 

pentru supraînalţarea digului, după cum urmează: supraînălţarea digului mal drept al râului Olt 

amonte de podul Izlaz pe o lungime de 400 m liniari hidrobaraje + accesorii (motosuflante, grupuri 

electrogene) şi 500 m liniari panouri de aluminiu; 28 persoane –Formaţia de Intervenţie SGA Olt şi 

SGA Vâlcea; 1 autotrailer plus semiremorca; 1 trailer poluare; 2 buldoexcavatoare; 1 încărcător 

frontal; 1 autospecială; 3 autoutilitare;1 autobasculantă; 1 derulator hidrobaraje; 1 tractor; 2000 saci. 

De asemenea, scenariul a inclus şi apariţia unei poluări accidentale concomitent cu intervenţia 

pentru supraînălţarea şi protejarea digului, acţiune ce a constat în desfăşurarea barajelor plutitoare 

cu rol de stopare a undei de poluare.  

Această acţiune s-a desfăşurat în conformitate cu Programul principalelor acţiuni ale Comitetului 

Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2017 

 

                                               

 

 

Pe site-ul A.B.A Olt, la domeniile Informare Publică, Proiecte, Proiect Watman se găsesc 

informări, fotografii si inregistrari video de la cele mai importante evenimente organizate şi 

desfăşurate de către Compartimentul Relaţii Presă.  

 

 

 

 

 


