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ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR ADMINISTRAȚIEI BAZINALE DE APĂ 
SOMEȘ-TISA 

 

1. JURIDIC-CONTENCIOS 
 

Consilierii juridici din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa au reprezentat 

atât unitatea cu personalitate juridică, cât şi subunităţile acesteia în dosarele aflate pe rolul 

instanţelor de judecată în diferite proceduri – fond, apel, recurs. 

Anterior   cererii   de   chemare   în   judecată,   consilierii   juridici   au   determinat   

instanţa competentă material şi teritorial cât şi c/val. taxelor de timbru  în vederea promovării 

acţiunii la instanţa competentă. 

În susţinerea activităţii juridice, a fost efectuată selectarea şi constituirea materialului 

probator constând din înscrisuri aflate în posesia compartimentelor sau în arhiva unităţii. 

În   activitatea   juridică,   la   instanţele   de   judecată,   consilierii   juridici   exprimă  

poziţia procesuală prin cererea de chemare în judecată, întâmpinare, propun şi participă la 

audierea martorilor, propun alte mijloace de probă (prin   solicitarea   unor   expertize   topografice,   

de   evaluare etc), participă la luarea interogatoriului, cât şi la răspunsul la interogatoriu, 

elaborează concluzii scrise, note de şedinţă, participă la luarea în cunoştinţă a termenelor de 

judecată etc. 

De asemenea, consilierii juridici oferă consultații cu caracter juridic, respectiv redactează 

opinii și acte juridice în toate aspectele ce țin de activitatea instituției în care sunt solicitați, verifică 

legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare, avizează și 

contrasemnează acte cu caracter juridic etc. 

Consilierii juridici au vizat pentru legalitate deciziile emise de serv. resurse umane, biroul 

financiar, biroul contabilitate, comp.patrimoniu, serv.avize-autorizații, serv. exploatare, serv.PIUI. 

Compartimentul juridic contribuie nemijlocit alături de compartimentele de specialitate la 

activitatea de soluţionare a petiţiilor în termenul dispus de legiuitor. 

Au fost apărate cu mijloace juridice specifice drepturile si interesele legitime ale unității în 

toate dosarele aflate pe rolul instanţelor având ca obiect: procedura insolvenţei  (reorganizare 

sau faliment), acțiuni patrimoniale, anulare acte administrative-autorizații de gospodărire a 

apelor, litigii de muncă, plângeri contravenționale, executări silite etc. 
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ABA Someş-Tisa a fost reprezentată în cadrul procedurii de executare silită în dosarele 

aflate în faza de executare silită şi urmărim recuperarea debitelor dispuse prin   sentinţele puse 

în executare. 

 Redactăm şi comunicăm executorilor judecătoreşti situaţiile solicitate privind efectuarea 

popririi conturilor angajaţilor unităţii noaste care au debite restante la unităţile bancare. 

Totodată, au fost depuse la instanțele competente - Judecătoria Satu Mare, respectiv 

Judecătoria Cluj Napoca, cererile având ca obiect: întoarcerea executării silite, formulate 

împotriva angajaților  din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Satu Mare, dosarele fiind 

înregistrate pe rolul acestor 2 instanțe competente. 

Au fost depuse diligențele și formularea întampinărilor în toate dosarele aflate pe rolul 

Tribunalului Mureș,  Sălaj, Cluj,  respectiv Curtea de Apel Cluj/Mureș în dosarele având ca obiect: 

stabilire salariu maxim în plată, spor de consemn la domiciliu, spor de condiții deosebite etc. 

Consilierii juridici prestează activitate juridică permanentă în comisiile de selectare a 

ofertelor alături de compartimentul achiziţii, în comisiile de selectare oferte din cadrul serviciul 

investiţii.  

 Au fost vizate pentru legalitate actele adiţionale la abonamentele de utilizare/exploatare 

a resurselor de apă  aflate în  derulare,   abonamentele   încheiate   în  anul  2021 etc. 

Am participat la expertizele dispuse de instanțele de judecată alături de specialiștii din 

cadrul compartimentelor implicate. 

Urmărim soluţiile pronunţate de către instanțe în dosare şi analizăm necesitatea 

promovării căilor de atac în termen legal. 

2. SĂNATATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ 
 

În conformitate cu prevederile legale privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, respectiv 
Situațiile de Urgență în baza procedurilor interne și a instrucțiunilor de lucru, în anul  2020 au fost 
realizate următoarele activități:  
 
- S-au întocmit graficele de instruire SSM si PSI-SU pe locuri de muncă/profesii pentru toți 

angajatii ABA Someș-Tisa; 

- S-a efectuat instruirea SSM și PSI-SU pe locuri de muncă/profesii, pentru toți angajații ABA 

Somrș-Tisa; 

- S-au încheiat contracte privind supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor; 

- S-a efectuat controlul medical periodic pentru angajații ABA Someș –Tisa; 
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- Activități în cadrul Comitetului de Securitate și Sănătate în muncă pentru îmbunătățirea 

performanțelor sistemului de management al Sănătății și Securității Ocupaționale; 

- S-a finalizat procedura de expertizare a locurilor de muncă în vederea obținerii de lucrători a 

unor drepturi, conform legislației; 

- Achiziția și distribuirea echipamentului de protecție angajaților, conform Contractului Colectiv 

de muncă; 

- Efectuarea instruirii, testarea electricienilor în vederea autorizării interne a electricienilor pe 

anul în curs la nivel ABAST; 

- Achiziția mijloacelor  de stingere a incendiilor stingătoare, conform legislației; 

- Verificarea și măsurarea prizelor de pământ în conformitate cu legislația cu firme autorizate; 

- Verificarea mijloacelor de stins incendii în conformitate cu legislația cu firme autorizate; 

- Monitorizare și verificare anuală  mijloace de stingere a incendiilor: stingătoare la ABAST; 

- Monitorizare și verificarea periodică mijloace de stingere a incendiilor  hidranți la ABAST; 

- Întocmire și propunere buget 2022 pe linie de Sănătate și Securitate în Muncă și Apărare 

Împotriva Incendiilor privind echipamentul de protecție pentru întreg personalul ABA Someș-

Tisa; 

- S-a întocmit test pentru verificare anuală a  cunoștințelor în domeniul SSM a electricienilor în 

vederea autorizării interne; 

- S-a întocmit test pentru verificare anuală a  cunoștințelor în domeniul SSM a lucrătorilor; 

- S-a întocmit test pentru verificare anuală a  cunoștințelor în domeniul SU a lucrătorilor; 

- S-a întocmit graficul pentru simulare exerciții PSI și SU; 

- S-a revizuit Planul de Prevenire și Protecție; 

- S-au revizuit Instrucțiuni Proprii se securitate și sănătate în muncă; 

- S-au întocmit tematicile de instruire în domeniul SSM și PSI pentru anul 2021; 

- S-au întocmit detaliat tematicile de instruire periodică în domeniul SSM și PSI; 

- S-a efectuat instruirea introductiv generală SSM și PSI-SU pentru noii angajați; 

- S-a efectuat instruirea periodică SSM și PSI conform graficelor de instruire; 

- S-a cercetat un eveniment: accident de muncă; 

- S-au asigurat materiale de protecție împotriva Coronavirus Sars- Cov -2( Covid-19); 

- Participare la perfecționare profesională; 

- S-a efectuat semnalizare de siguranță. 
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3. INSPECȚIA BAZINALĂ A APELOR 
 

        Activitatea Inspectiei Bazinale a Apelor se desfășoară în conformitate cu Normele Tehnice 

de funcționare, elaborate în conformitate cu Recomandarea Parlamentului și Consiliului 

European din 4 aprilie 2001 privind criteriile minime pentru inspecțiile de mediu în Statele 

Membre, standardele: SR EN ISO/CEI 17020:2005, respectiv EN/ISO 9001 și cu prevederile Legii 

146/12.07.2010 care prevede obligativitatea reglementării activității de Inspecție din cadrul 

Autorității de gospodărire a apelor, precum și a Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările și 

completările ulterioare.  

         Dimensionarea fondului de timp pentru activitatea de inspecție la nivelul anului 2021 a fost 

realizată în funcție de structura organizatorică a inspecției la nivel bazinal, care a cuprins 4 

inspectori (+ Șef Serviciu) care își desfășoară activitatea în cadrul A.B.A Someș-Tisa și 7 

inspectori care își desfășoară activitatea în cadrul ITA (Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Satu-

Mare). 

La nivelul anului 2021, în conformitate cu prevederile adresei Administrației Naționale 

Apele Române nr.3520/RCS/22.02.2021 s-a acționat cu prioritate în efectuarea de activități de 

control a stării de salubrizare a cursurilor de apă din întreg bazinul hidrografic Someș-Tisa. În 

același timp, din fondul general efectiv de lucru, personalul de specialitate din cadrul IBA și ITA 

au analizat un număr de 207 sesizări și reclamații, toate fiind soluționate în termenul prevăzut de 

legislația în vigoare (Ordonanță 27/2002). 

Astfel, în anul 2021, inspectorii de specialitate din cadrul Administrației Bazinale de Apă 

Someș-Tisa au efectuat un număr de 1.690 activități de control, fiind aplicate 197 de sancțiuni 

contravenționale (156 avertismente și 41 amenzi, în valoare de 1.671.500 lei). 

De asemenea, au fost întocmite 5 plângeri penale, documentele necesare fiind înaintate 

Inspectoratelor Județene de Poliție Cluj, Satu Mare, Bistrița – Năsăud. 

În vederea verificării stării de salubrizare a cursurilor de apă au fost efectuate 726 

controale de către inspectorii IBA, respectiv ITA. 

Numărul obiectivelor propuse spre a fi verificate pe parcursul anului 2021 a fost de 1.386 

inspecții din totalul obiectivelor cuprinse în RBOC (Registrul Bazinal al Obiectivelor Controlabile), 

fiind realizate un număr de 298 controale planificate. 

        Pe lângă controalele planificate conform LOC (Lista Obiectivelor Controlate) repartizate 

fiecărui inspector în parte, sunt prevăzute controale neplanificate care se referă la acțiuni de 

identificare de noi folosințe, stabilirea conformității unor agenți economici față de legislația în 
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domeniul gospodăririi apelor, sesizări și investigații în teren, precum și controale comune cu alte 

autorități, cuantificate la nivel bazinal în 1.392 acțiuni de control.   

Astfel, inspectorii de specialitate pe linie de gospodărire a apelor din cadrul A.B.A Someș-

Tisa au realizat un număr total de 1.690 controale (planificate și neplanificate).     

De asemenea, pentru activitatea de raportare este alocat un fond de timp de cca. 20% 

din programul de activitate al inspecției. 

            În ceea ce privește realizarea programului de activitate la nivel bazinal, la finele anului 

2021 au fost realizate 298 acțiuni de control programate (procent realizat 21,5 %) din total propus 

la începutul anului (1.386). Acest procent redus se datorează numărului mare de sesizări, 

inspecții cu alte autorități, precum și a activităților de control dispuse de către ANAR în vederea 

asigurării stării de salubrizare corespunzătoare a cursurilor de apă, acțiunea Balastieră 2021 în 

bazine hidrografice precum Argeș-Vedea, Olt ,Prut – Bârlad , Siret și a faptului că deplasările în 

teren ale organelor de control au fost puternic afectate de către pandemia generată de 

COVID  19.  

       

4. RELAȚII CU PRESA / STCB 
 

Activitatea compartimentului Relaţii cu presa/STCB, în anul 2021, a constat în:  

• Activităţi curente: 

- Redactarea şi remiterea către mass-media din cele cinci judeţe arondate a comunicatelor şi a 

informărilor de presă; 

- Administrarea paginii de Facebook a ABA Somes-Tisa; 

- Înregistrarea, redactarea şi transmiterea răspunsurilor la solicitările jurnaliştilor; 

- Întocmirea rapoartelor lunare şi anuale privind solicitările informaţiilor de mediu şi transmiterea 

lor la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj; 

- Realizarea şi transmiterea zilnică a revistei presei; 

- Organizarea online a diferitelor evenimente (Ziua Mondială a Apei, Ziua Mediului, Ziua Dunării) 

– administrarea paginii FB Apa şi prietenii ei; 

- Realizarea diferitelor rapoarte instituţionale şi a monitorizărilor media; 

- Dezvoltarea componentei de responsabilitate socială a instituţiei, prin realizarea şi gestionarea 

parteneriatelor, cu unităţi de învăţământ; 
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• Activităţi de comunicare şi publicitate în cadrul proiectelor cofinanţate prin fonduri 
europene: 

- Acţiuni de informare a părţilor implicate şi a publicului larg despre rezultatele proiectelor şi 

urmărind creşterea gradului de conştientizare a populaţiei riverane asupra importanţei realizării 

investiţiilor realizate prin cofinanţare din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin POS Mediu 

şi prin POIM;  

- Menţinerea continuă a relaţiilor cu mass-media în ceea ce priveşte implementarea proiectelor; 

- Redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă/ postarilor FB; 

- Realizarea monitorizărilor media; 

- Susţinerea corespondentei cu AN “Apele Române” în ceea ce priveşte toate aspectele privind 

comunicarea şi publicitatea; 

- Aport în realizarea diferitelor rapoarte privind implementarea proiectelor; 

- Întocmirea dosarelor de publicitate ale proiectelor. 

 

Activități desfășurate ca urmare a atribuțiilor Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului de 

Bazin: 

- rezolvarea corespondenței interne a compartimentului STP-CB și înregistrare acte 

intrate/emise în registrul de corespondență al compartimentului;  

-  desfășurarea de acțiuni  pentru îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor 

stabilite de comitet privind colectarea, analizarea şi raportarea informaţiilor 

necesare în vederea executării atribuţiilor comitetului, precum şi transmiterea 

deciziilor părţilor interesate; 

- acțiuni necesare pentru a pune la dispoziţia comitetului documentele necesare 

acestuia, în vederea adoptării deciziilor; 

- acțiuni necesare pentru facilitarea liberului acces, în numele comitetului, la 

informaţiile şi resursele de la orice instituţie publică, potrivit prevederilor art. 47 

alin. (10) din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, 

prin aceasta înţelegându-se că va primi sprijin în legătură cu informaţiile, 

rapoartele şi auditurile pe care le consideră necesare, precum şi în legătură cu 

spaţiul necesar pentru desfăşurarea şedinţelor de lucru;  

-  pregătirea corespondenţei legată de activitatea curentă a comitetului, în 

conformitate cu deciziile luate de acesta şi transmise de preşedinte; 



 
 
 

 
Pagina 9 din 50 

 
 

- acțiuni desfășurate pentru organizarea și defășurarea în condiții optime a 

ședințelor comitetului de bazin; 

- organizare și desfășurare în sistem videoconferință ședință Comitet de Bazin 

pentru care s-au efectuat urmatoarele activități: 

• stabilirea datei, orei de desfășurare ședință de lucru a comitetului; 

• elaborare adrese de informare pentru participare la evenimentul organizat și transmiterea 

acestora pe fax, e-mail  cu confirmare de primire;  

• contactarea părților în vederea confirmării participării la eveniment;  

• colaborarea cu serviciile și compartimentele administrației bazinale de apă care au 

legătură cu întocmirea materialelor propuse a se discuta in cadrul ședinței; 

• multiplicarea materialelor ce urmează a fi discutate în cadrul ședinței de lucru a 

comitetului;  

• punerea la dispoziția comitetului și a invitaților, a tuturor  documentelor  necesare 

desfășurării ședinței;  

• întocmirea procesului verbal al şedinţei. 

 

Activități desfășurate ca urmare a sarcinilor suplimentare: 

- întocmire centralizator contracte închiriere bunuri imobile conform adresei ANAR 

nr. 9470/MC/2018 și transmiterea acestuia către ANAR;  

- întocmire centralizator contracte închiriere bunuri imobile pentru  prezentare în 

cadrul Comitetului de Direcție al A.B.A Someș-Tisa;  

- participare la activitatea de organizare a licitațiilor publice privind închiriere teren 

albie minoră conform Ordonanței de Urgență nr. 57/2019, HG nr. 183/2020 cu 

modificările și completările ulterioare  și adresei ANAR nr. 7137/LM/07.05.2020 ( 

extras din HCC nr. 7 din data de 30.04.2020) pentru care s-au desfășurat 

următoarele activități:  

• intocmire liste cu perimetrele propuse pentru licitații;  

• redactarea caietelor de sarcini, anexelor, fișelor de date a procedurii și a contractelor 

cadru pentru aceste perimetre;  

• întocmire adrese pentru aprobarea în Comitetul de Direcție al ABA Someș-Tisa a  

documentațiilor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate 

în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" a suprafețelor propuse pentru 

închiriere, conform anexei HG nr. 183/2020 cu modificările și completările ulterioare;  
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• multiplicare caiete de sarcini, fișe de date a procedurii, contracte cadru si anexe la 

caietele de sarcini în vederea punerii in vânzare a acestora pentru cei interesați să 

participe la licitațiile organizate în vederea atribuirii contractelor de închiriere; 

• multiplicare caiete de sarcini, contracte cadru, anexe la caietul de sarcini, adrese de 

înaintare însoțite de notele de constatare, studii tehnice zonale  și fișele de perimetru 

aferente perimetrelor propuse pentru licitații si predarea acestora la biroul MESE; 

• colaborarea cu compartimentele patrimoniu, mecanism economic, avize-autorizații, 

juridic, plan de management, în ceea ce privește notele de constatare și fișele de 

perimetre propuse pentru licitații în vederea verificării acestora din punct de vedere 

legislativ; 

• colaborarea cu compartimentul financiar (casieria unității) în ceea ce privește vânzarea 

caietelor de sarcini; 

• îndrumare privind depunerea solicitărilor pentru eliberare scrisori de recomandare ân 

vederea participării la licitații; 

• întocmire anunțuri privind organizarea licitațiilor pentru închiriere bunuri imobile în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

• întocmirea referatelor pentru publicarea anunțurilor în conformitate cu legislația în 

vigoare;  

• contactarea redacțiilor pentru confirmare primire anunțuri în vederea publicării; 

• urmărirea facturilor emise de redacții și predarea acestora cu bun de plată la serviciile 

financiar și contabilitate;  

• întocmire adrese de convocare membrii comisie evaluare și transmiterea acestora;  

- finalizare anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere rezultate în urma 

licitațiilor și transmiterea acestora către Monitorul Oficial pentru publicare; 

- respectarea și îndeplinirea sarcinilor în ceea ce privește colaborarea cu redacția 

Monitorului Oficial inclusiv urmărirea facturilor;  

- actualizare baza de date referitoare la organizare licitații publice pentru închiriere 

bunuri imobile cf. OUG nr. 57/2019 și HG nr. 183/2020 cu modificările și 

completările ulterioare. 

5. URMĂRIRE IMPLEMENTARE PROIECTE 
 

Pe parcursul anului 2021, obiectul principal de activitate al biroului UIP l-a reprezentat 

continuarea promovării celor 2 proiecte complexe de investiții, vizate a fi finanțate prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 5 - Promovarea adaptării la 
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schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, Obiectivul Specific 5.1 - Managementul 

riscului la inundații, eroziune costieră și alte riscuri identificate prin evaluarea națională a 

riscurilor: 

1.   Mărirea gradului de siguranță a Acumulării Colibița, județul Bistrița-Năsăud; 

2.   Creșterea capacității de atenuare a Acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor de 
viitură până la frontieră cu Republica Ungară, județul Satu Mare. 

·         Au fost întocmite inventare valorice la 31.12.2020 și situații cu plățile efectuate, pentru cele 

2 proiecte; 

·         S-a continuat urmărirea contractelor de Asistență tehnică în pregătirea de proiecte POIM; 

·         Ca urmare a predării documentațiilor tehnico-economice de către consultanți, am trecut la 

obținerea tuturor avizelor specificate în certificatele de urbanism, pentru cele două proiecte; 

·         Am participat la diverse ședințe de lucru cu reprezentanții ANAR, MMAP, AM POIM, 

JASPERS pentru bunul mers al proiectelor; 

·         S-au făcut toate demersurile necesare în vederea obținerii unui nou acord de mediu pentru 

proiectul „Mărirea gradului de siguranță a Acumulării Colibița, județul Bistrița-Năsăud”, ca urmare 

a solicitărilor venite din partea AM POIM și Jaspers; 

·         Ca urmare a obținerii noului act de reglementare din partea autorităților responsabile cu 

protecția mediului, proiectul a intrat în avizarea Interministerială, fiind emisă o nouă Hotărâre de 

Guvern; 

·         Aplicația de Finanțare aferentă proiectului „Mărirea gradului de siguranță a Acumulării 

Colibița, județul Bistrița-Năsăud” a fost încărcată pe platforma MySMIS în vederea aprobării 

finanțării acestui proiect; 

·         Studiul de fezabilitate aferent proiectului „Creșterea capacității de atenuare a Acumulării 

Călinești și de tranzitare a debitelor de viitură până la frontieră cu Republica Ungară, județul Satu 

Mare” a ajuns în faza de avizare în CTE ABA și CTE ANAR, iar procedura de obținere a acordului 

de mediu este încă în derulare, fiind o procedură complexă datorită declarării ei de către Agenția 

pentru Protecția Mediului Satu Mare, cu posibil impact transfrontralier (s-au solicitat puncte de 

vedere autorităților competente din Ungaria și Ucraina); 

·         Aplicația de finanțare aferentă proiectului „Creșterea capacității de atenuare a Acumulării 

Călinești și de tranzitare a debitelor de viitură până la frontieră cu Republica Ungară, județul Satu 

Mare” a fost verificată de către personalul UIP din cadrul ABA Someș-Tisa, ANAR și MMAP, iar 
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ulterior transmisă către AM POIM în vederea obținerii unei rezoluții pe soluțiile propuse prin acest 

proiect; 

·         Au fost întocmite rapoarte și materiale solicitate de ANAR București și MMAP. 

În anul 2019 a fost întocmită o lista cu propunerile de proiecte pentru o eventuală 

finanțare prin POIM , Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a 

biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminarea siturilor poluate istoric, Obiectivul 

Specific 4.1 - Refacerea ecosistemelor degradate, iar în anul 2020 s-a întocmit toată 

documentația necesară scoaterii la licitație a serviciilor de proiectare, consultanță și asistență 

tehnică pentru aceste proiecte: 

Lotul 1. Refacerea habitatelor acvatice ale râului Zapodie perturbate de contaminarea cu 
levigat din depozitul neconform Pata Rât, precum și de întreruperea temporară a 
conectivității longitudinale a râului; 

Lotul 2. Îmbunătățirea condițiilor de mediu și refacerea ecosistemelor acvatice pe râul 
Someșul Mic, pe tronsonul cuprins între confluența răului Someșul Rece cu Someșul Cald 
și orașul Gherla; 

Lotul 3. Refacerea ecosistemelor acvatice și îmbunătățirea condițiilor de mediu ale răului 
Bistrița, aferent corpului de apă RORW2.1.2.4_B2 - Bistrița - cf. Tănase - cf. Șieu; 

Lotul 4. Refacere ecosisteme ripariene prin renaturarea malului drept al râului Crasna în 
localitatea Giorocuta, județul Satu Mare. 

·      În urmă finalizării procedurii de achiziție publică coordonată de către Administrația Națională 

„Apele Române”, cu implicarea unor membri în comisia de evaluare din cadrul ABA Someș-Tisa, 

s-au stabilit ofertele câștigătoare pentru cele 4 loturi prezentate mai sus și s-au semnat 

contractele de prestări servicii (proiectare + asistență tehnică); 

·      Au avut loc întâlniri de lucru între Beneficiar și Consultanți, în vederea punerii la dispoziție a 

materialelor și informațiilor necesare în vederea realizării documentațiilor solicitate prin caietele 

de sarcini; 

·      Au avut loc întâlniri de lucru la sediul AM POIM cu reprezentanții ABA, ANAR și Consultanți 

în cadrul căreia s-au analizat problemele de eligibilitate ce pot fi întâmpinate în procesul de 

promovare al proiectelor; 

·      S-au depus documentații în vederea obținerii certificatelor de urbanism pentru toate cele patru 

loturi. 
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În urmă apariției Planului Național de Relansare și Reziliența (PNRR) și a OUG 

nr.155/03.09.2020, am întocmit și înaintat o serie de fișe cu propuneri de proiecte, care 

considerăm că se conformează cerințelor impuse de către acest plan, și anume: 

1. Acumulare Runcu, județul Maramureș; 

2. Amenajarea râului Someșul Mic în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj; 

3. Amenajare vale Ilisua, aval de confluența cu vale Strâmbă, județul Bistrița Năsăud; 

4. Amenajare valea Borșa și afluenți pe sectorul Răscruci-Borșa, județul Cluj; 

5. Amenajare râu Crasna și afluenți aval de acumularea Vârșolt până la frontieră cu 
Republica Ungaria, județul Sălaj și județul Satu Mare; 

6. Punerea în siguranță a acumulării Cuceu, județul Sălaj; 

7. Punerea în siguranță a acumulării Gilău, județul Cluj; 

8. Amenajare Valea Iadăra pentru apărarea împotriva inundațiilor, în comună Miresu Mare 
județul Maramureș; 

9. Amenajare râu Iza pe tronsonul Vadu Izei - confluența cu rău Tisa, județul Maramureș; 

10. Amenajare rău Nadas și afluenți, județul Cluj; 

11. Amenajare valea Poiana și afluenți, județul Sălaj; 

12. Amenajare valea Salatruc, județul Cluj; 

13. Amenajare rău Sasar și afluenți, județul Maramureș; 

14. Adaptarea și managementul bazinului transfrontalier al răului Tisa la impactul 
schimbărilor climatice, județul Maramureș. 

În urmă analizării acestor fișe de proiect de către ANAR în baza criteriilor de 

sustenabilitate a proiectelor PNRR, s-au solicitat o serie de modificări în cadrul acestei liste, ABA 

Someș-Tisa întocmind o nouă lista de proiecte: 

1. Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță  a acumulării Gilău, județul Cluj; 

2. Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării nepermanente Cuceu, 
județul Sălaj; 

3. Asigurarea atenuării și tranzitării în siguranță a volumelor de viitură pe râul Crasna, aval 
de acumularea Vârșolț, județul Satu Mare. 
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·       Au fost întocmite note conceptuale pentru aceste proiecte, care au fost avizate în CTE ABA 

Someș-Tisa și ANAR; 

·       S-a întocmit documentația necesară scoaterii la licitație a serviciilor de expertizare tehnică 

pentru toate obiectele cuprinse în cadrul proiectelor și s-au demarat procedurile de achiziție 

publică. 

6. COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 
 

Pe parcursul anului 2021, obiectivul principal de activitate al biroului CTI, l-a reprezentat 

asigurarea funcționării în condiții opitme a sistemelor informatice și de comunicații implementate 

în bazinul hidrografic Someș-Tisa și modernizarea acestora, respectiv înlocuirea și upgrade-ul 

echipamentelor și sistemelor IT&C perimate.  

Activitatea desfășurată de către biroul CTI în anul 2021, deservește practic toate celelalte 

structuri: servicii, birouri, compartimente din cadrul ABA Someș-Tisa, SGA-urile și punctele de 

lucru subordonate, iar creșterea continuă a nivelului de automatizare și informatizare al 

activităților, conduce la accentuarea importanței sistemelor informatice devenind astfel esențiale 

pentru activitățile zilnice. 

În descursul anului 2021, membrii biroului CTI din ABAST, au asigurat și menținut în stare 

optimă de funcționare sistemele informatice existente la nivelul ABA Someș-Tisa. Au efectuat 

periodic mentenanța echipamentelor hardware: servere, statii de lucru și laptopuri,  

multifuncționale, imprimante și echipamente de comunicatii. Au fost efectuate periodic 

actualizările software pentru sistemele de operare server și desktop precum și ale aplicațiilor și 

soluțiilor software implementate la nivelul ABAST, cum ar fi: Dispecer Ape, Sintec, Asis, WIMS, 

Watman, WinDoc Deviz, precum și alte aplicații dedicate și utilizate împreună cu echipamentele 

de analiză  a apei din cadrul laboratorului de analiză a calității  apei.  

A fost asigurat back-upul, integritatea și funcționalitatea bazelor de date aferente aplicațiilor 

specifice din domeniul apelor: WIMS, Watman, Dispecer Ape, ASIS, Sintec, Winsoft Deviz, și s-

a asigurat suportul tehnic necesar al utilizatorilor sistemului informatic de la sediul ABA Someș-

Tisa, precum și de la subunităţi: SGA-uri, Stații Hidrologice, Formații de lucru și baraje prin 

coordonarea personalului de specialitate IT&C existent la nivelul SGA-urilor. 

S-au gestionat și administrat rețelele de calculatoare din sediul ABA Somes-Tisa, s-a extins 

și optimizat rețeaua de comunicații IT, canalele de comunicații prin VPN și internet, am extins și 

înlocuit echipamentele de comunicații pentru asigurarea vitezei pe Gigabit LAN. S-a efectuat 

planul de mentenanță anuală la echipamentele IT, conform programării anuale (F-IT 1). 
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  Activitățile zilnice presupun verificarea și actualizarea sistemului informatic prin instalari, 

configurari, up-grade-uri si up-date-uri ale sistemelor de operare și ale aplicațiilor software, 

verificarea log-urilor, starea antivirusului și a spatiilor de stocare precum și asigurarea suportului 

tehnic pentru toti utilizatorii ABAST (cca. 470 de utilizatori) și gestionarea conturilor și 

permisiuniunilor pentru utilizatori/grupuri de pe serverele de: AD, Exchange, Dispecer Ape, ASIS, 

WIMS, File Servere, Antivirus, portalul intern și portalul extern al institutiei https://somes-

tisa.rowater.ro 

În decursul anului 2021, a fost upgradată capacitatea de stocare a storage-ului aferent 

structurii redundante de tip Datacenter, pentru serverele din mediul virtual Hyper-V și softwareul 

aferent a fost upgradat la cele mai noi versiuni compatibile cu domeniul intranet.rowater.ro. Au 

fost achiziționate și configurate licente CISCO Anyconnect pentru conexiunea securizata la 

sistemul informatic din exterior sau in regimul telemunca. Întreținerea sistemelor de comunicație 

și telefonie fixă și mobilă. 

  Au fost întocmite documentațiile tehnice necesare pentru înlocuirea echipamentelor IT&C, 

fiind responsabili în derularea contractelor de furnizare, instalare și configurare ale produselor 

achiziționate prin sistemul SEAP, necesare pentru sediului ABAST si cele 5 SGA-uri subordonate 

printre care: 

Calculatoare Desktop cu Monitor si SO Win 10 Pro – 5 buc.  (Laboratorele de calitate a apei din 

cele 5 județe).  

Laptopuri  - 5 buc. (Laboratorele de calitate a apei din cele 5 județe).  

Multifunctionale A4 -2 buc ( pentru SGA Satu Mare și SGAMaramureș). 

Piese IT pentru upgrade PC-uri: SSD 140 buc. si Memeorii – 70 buc. pentru calculatorele mai 

vechi de la sediul ABAST si fiecare SGA. 

Surse neintreruptibile UPS  -5 buc pentru barajele din ABAST. 

Implicarea directă în proiecte locale și naționale cu componenta IT&C: modernizare 

DESWAT, WATMAN, etc.  

  La nivelul ABAST, s-a asigurat necesarul de consumabile pentru toate multifuncționalele, 

imprimantele, plotere și copiatoare, mentenanța acestora și necesarul de piese și accesorii IT, 

toate acestea fiind asigurate de către membrii biroului CTI – responsabili de aceste contracte.  

 

https://somes-tisa.rowater.ro/
https://somes-tisa.rowater.ro/
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7. RELAȚII TRANSFRONTALIERE 
                                                    

Compartimentul Relații Transfrontaliere din cadrul ABA Someș-Tisa are ca principale atribuţii 

la nivel bazinal „realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea convenţiilor şi acordurilor 

internaţionale din domeniul apelor şi implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul 

apelor, în scopul îndeplinirii angajamentelor luate de statul român prin acordurile şi convenţiile 

internaţionale”. 

Cooperarea cu ţările vecine: Ucraina, Ungaria, se realizează în baza Acordurilor bilaterale 

privind gospodărirea apelor transfrontaliere aprobate la nivel guvernamental, iar 

derularea/implementarea sarcinilor ce revin prin aplicarea Acordurilor bilaterale pe linie de 

gospodărirea apelor cu țările vecine în baza Programelor de Lucru aprobate și a prevederilor: 

-     Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul 

gospodăririi apelor de frontier: Galați, 30 septembrie 1997; 

-      Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea 

pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră; Budapesta, 15 septembrie 2003; 

Sinteza activităților desfășurate (anul 2021): 

Prin implementarea Acordurilor este asigurată: 

-derularea și aplicarea în cadrul Subcomisiilor de specialitate a Regulamentelor convenite cu 

Partea Ungară; 

-derularea activităților bilaterale româno-ucrainiene în cadrul Grupei de Lucru Tisa  referitoare la 

prevederile Regulamentelor convenite cu Partea Ucraineană; 

-derularea/realizarea Memorandumului de înțelegeri dintre AN Apele Române România și 

Asociația Water Board-urilor de Apă din Olanda ( Unie van Waterschappen, Olanda); 

-     Elaborarea la nivel de ABA Someș Tisa a unui prim draft de portofoliu de proiecte axat 
exclusiv pe managementul integrat al resursei de apă (calitate-cantitate) care să răspundă 

nevoilor din bazinul hidrografic și care să țînă cont de coordonatele majore ale Programelor de 
Cooperare Teritorială Europeană (PCTE) și procesului de programare a fondurilor europene 

pentru perioada 2021-2027; 

-     Elaborarea la nivel bazinal a propunerilor de proiecte cu finanțare din cadrul PCTE ce derivă 

și sunt sarcini directe din aplicarea Acordurilor bilaterale la care România este Parte; 
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-          Propunerile de proiecte sunt elaborate în parteneriat transfrontalier România-Ungaria, 

respectiv Ungaria-România-Ucraina în parteneriat cu Direcțiile de Apă: Direcția de Resurse de 
Apă Bazin Râu Tisa, Ujgorod-Ucraina, respectiv  Direcția Apelor Tisa Superioară, 
Nyiregyhaza-Ungaria; 

-          Implementarea la nivel bazinal a propunerilor de proiecte ce derivă din aplicarea 

„Memorandumului de înțelegere dintre Administrația Națională „Apele Române”, România 
şi Asociația Board-urilor de Apă din Olanda (Unie van Watterschappen)”, (semnat în dată 

de 23 iunie 2008 la Haga şi prelungit până în anul 2020 prin schimb de scrisori între președinții 

celor două părți), workshop tehnic de cooperare, care are ca scop dezvoltarea cooperării 

regionale între Administrațiile Bazinale de Apă din România şi Autoritățile de Apă din Olanda pe 

probleme de gospodărirea integrată a resurselor de apă (implementarea Directivei Cadru a 
Apei și Directiva Inundații); participare program RO-NL BLUE Deal; 

Proiectul cu finanțare externă nerambursabilă în desfășurare prin Programul Blue Deal - 
Olanda: 

·         “Îmbunătățirea mecanismului economic integrat al resurselor de apă din România – 

Improving the Integrated Water Resources Economic Mechanism în România” – finanțat în baza 

Acordului de finanțare al Programului Blue Deal (Faza 1) între Unie van Watterschappen și 

Administrația Națională “Apele Române”; 

Propuneri de proiecte în elaborare: 

Propunerile de proiecte în context transfrontalier, axate exclusiv pe managementul 
integrat al resursei de apă (calitate-cantitate) au fost/sunt elaborate în conformitate cu 

prevederile diferitelor programe de finanțare din categoria Cooperare Teritorială 
Europeană fonduri FEDR,  ținând cont de regulile de eligibilitate și procedurile existente la nivelul 

direcțiilor de specialitate ale AN Apele Române cu aprobarea AN Apele Române și avizul 

favorabil al Direcțiilor din cadul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor. 

  

8. RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL 
 

Serviciul Resurse Umane Relații cu Publicul și Administrativ este în subordinea directă a 

directorului instituției care are atribuţii principale pe linia administrării personalului, asigurând 

recrutarea şi angajarea personalului, activitatea  de formare profesională , activitatea de relații cu 

publicul, activitatea administrativă , conform prevederilor legale. 
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În anul 2021 în cadrul serviciului Resurse Umane Relații cu Publicul s-au  desfășurat 

următoarele activități: 

-    Actualizarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare a Administrației Bazinale de Apă 

Someș-Tisa  în urmă modificării structurii organizatorice, a completării sau modificărilor 

legislative apărute și  transmis spre aprobare la  ANAR . Aceste modificări ale structurii 

organizatorice s-au efectuat conform Organigramelor cadru ABA-uri, aprobate de către 

conducerea ANAR; 

-    Întocmirea, actualizarea organigramelor și statelor de funcții, conform modificărilor efectuate 

în structură, a organigramelor cadru aprobate la nivel ANAR și a propunerilor  structurilor de 

specialitate aprobate de conducerea ABAST și înaintarea acestora spre aprobare la ANAR; 

-    Asigurarea  efectuării evaluării personalului, conform prevederilor  procedurii de lucru  PL58-

Evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților Administrației Naționale "Apele Române" 

ABA Someș-Tisa (întocmirea documentelor în vederea demarării procedurii evaluării anuale, 

informarea, consilierea șefilor structurilor  ABAST privind întocmirea documentelor, termene etc; 

-    Informarea compartimentelor RURPA din cadrul SGA-urilor privind aplicarea și respectarea 

prevederilor legale, procedurilor interne, dispozițiilor ANAR privind activitatea de reusrse umane 

(întocmire adrese, note interne comunicate pe email și fax, îndrumare); 

-     Asigurarea secretariatului Comitetului de direcție  al Administrației Bazinale de Apă Someș-

Tisa (întocmire ordine de zi, comunicare membrilor , redactare hotărâre comitet de direcție, 

comunicare membrilor și celor interesați); 

-    Organizarea de concursuri / transferuri și participarea salariaților din cadrul Serviciului 

Resurse Umane  în calitate de secretar sau membru în comisia de concurs și comisia de 

soluționare a contestațiilor pentru derularea procedurilor de ocupare a posturilor vacanțe 

corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție sau conducere de la nivelul sediului 

Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa  și a subunitătilor acesteia în urma cărora au fost 

încheiate 47 contracte de muncă, urmare a ocupării prin concurs și 2 contracte de muncă în urma 

transferului din cadrul altor Administrații Bazinale de Apă; 

-    Întocmirea, comunicarea  conform procedurilor interne și a legislației a  actelor privind 

încetarea CIM a salariaților; 

-    Întocmirea documentelor necesare salariaților care îndeplinesc condițiile de pensionare în 

vederea  depunerii de către aceștia  la Casa de Pensii a  dosarelor de pensionare; 

- Gestionarea activității privind formarea, perfecționarea personalului, conform programului de 

formare profesională aprobat în 2021; 
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-    Programele de formare și perfecționare profesională implementate în anul 2021  au avut 

următoarele tematici : 

• program de perfecționare profesională în domeniul protecției informațiilor clasificate; 

curs în domeniul Controlului financiar preventiv,  curs în auditarea sistemelor de 

management în cadrul laboratoarelor de calitatea apei; curs de perfecționare în 

meseria de muncitor hidrometru și agent hidrotehnic; curs calificare profesională în 

agent de pază și securitate; curs perfecționare comunicare în situtatii de criză; curs 

auditare sistem de control intern managerial, metode de elaborare a programelor de 

asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern, curs perfecționare în 

domeniul sănătății și securității în muncă etc; 

• programele de formare și perfecționare profesională menționate s-au derulat în 

perioada ianuarie 2020 - decembrie 2021, participând un nr. de 81 de angajați din 

cadrul ABA Someș-Tisa din care TESA 50 și muncitori:31 salariați. 

-    Documentarea, pregătirea și tehnoredactarea răspunsurilor la adresele primite de la structurile 

din cadrul sediului ABAST, unitățile din subordinea ABAST, Sindicate, cu privire la probleme 

specifice de resurse umane, inclusiv partea de pregătire profesională, precum și a răspunsurilor 

la adresele primite de la instituțiile aflate în coordonarea și/sau sub autoritarea Autorității publice 

centrale și terți; 

-    Verificarea solicitărilor referitoare la modificări de personal, structuri de personal, organigrame 

și state de funcții, primite de la subunități și compartimente și elaborarea răspunsurilor, punctelor 

de vedere, precum și centralizarea și verificarea lunară a rapoartelor referitoare la activitatea de 

resurse umane a unităților din subordinea Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa (machetele 

lunare de raportare), monitorizare cheltuieli de personal, situație privind structura organizatorică 

și de personal; 

-    Activități curente specifice domeniului resurse umane conform ROF aprobat (gestionare CIM, 

dosare de personal, înregistrări în registrul general de evidență a salariaților - REVISAL, 

integrarea noilor angajați, încheierea, modificarea și încetarea contractelor individuale de muncă, 

evidența concediilor de odihnă, avizarea foilor colective de prezență, informarea biroului 

Financiar privind modificările intervenite în structura de personal, arhivarea documentelor, 

întocmirea dosarelor de pensionare și depunerea acestora la Casa de pensii, întocmire situații 

statistice privind structura, personalul și raportarea la INS, ANAR, Minister, verificarea 

documentelor de arhivă conform procedurii, îndrumare responsabil cu privire la implementarea 

procedurii de arhivare a documentelor constituite de către compartimente și depuse în arhiva 

unității, pariciparea la întocmirea BVC privind cheltuieilile de personal, conform stat de personal 
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aprobat, calcul și întocmire acte adioționale la CIM privind majorarea salariilor de bază  ale 

salariaților conform dispoziții ANAR, acte adiționale pentru personalul care a efectuat cursuri de 

formare profesională plătite de unitate, acte aditionale la CIM în funcție de modificarea 

elementelor din CIM (salar, sporuri, loc de muncă, funcție etc) pentru salariații ABAST, întocmire 

decizii privind personalul, în baza referatelor aprobate etc); 

-    Activități de întocmire situații la nivel ABAST și  raportare statistică referitoare la categoriile și 

numărul de personal, precum și a datelor privind cheltuielile de personal aferente acestora; 

-    Întocmire situații  la nivel ABAST privind salariul maxim în plată pentru funcții / meserii, 

conform solicitărilor ANAR, începând din anul 2016 până în prezent; 

La  nivel ABA Someș-Tisa s-au înregistrat în registrul de evidență al petițiilor un număr de 

190 de petiții. Dintre acestea o parte au fost repartizate de către conducere către 

compartimentele competente să analizeze și să soluționeze solicitările formulate. 
 

9. SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT 

 

În anul 2020 Administrația Națională “Apele Române” și-a îndeplinit obiectivul cuprins în cadrul 

Declarației de Politică ANAR și a menținut certificarea organizației pentru un Sistem de 

Managementul Calității, prin Certificatul  SRAC SR EN ISO 9001:2015 nr. 2690, un Sistem de 

Management de Mediu, prin Certificatul  SRAC SR EN ISO 14001:2015 nr.4086 și un Sistem de 

Management al Sănătății și Securității Ocupaționale, prin Certificatul  SRAC SR EN ISO 

18001:2007 nr. 2989. 

Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, luând în considerare prevederile ordinului 

Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 a desfășurat acțiuni de implementare a 

controlului intern managerial în concordanță cu obiectivele generale ale acesteia și cu 

reglementările legale în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, 

eficient și eficace. Acțiunile desfășurate vizează probleme legate de organizare, managementul 

resurselor umane, etică, deotologie si integritate, performanțe și managementul riscului, 

elaborarea procedurilor, continuitatea derulării proceselor. 

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea 

măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la baza evaluarea riscurilor. În implementarea 

acestuia sunt realizate următoarele: 

- Comisia de monitorizare este funcțională; 
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- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este întocmit și a fost 

actualizat; 

- Procesul de management al riscurilor este parțial organizat și monitorizat; 

- Sistemul de monitorizare al performanțelor este parțial organizat si monitorizat; acesta 

este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entitații, prin intermediul indicatorilor 

de performanță ai conducerii, urmând a fi evaluat pe baza indicatorilor de performanață 

stabiliți de către fiecare structură. 

În vederea implementării Stategiei Naționale Anticorupție și a prevenirii corupției în cadrul 

ABA Somes-Tisa a fost întocmit Planul de Integritate al Administrației Bazinale de Apă Someș-

Tisa. Pentru fiecare tip de intervenţie sunt identificate obiective generale şi specifice. Toate 

acestea sunt dezvoltate prin asumarea transparenţei decizionale şi a guvernării deschise, 

creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente 

obligatorii ale managementului, consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor 

de corupție, creșterea gradului de cunoaștere și înțelegerea standardelor de integritate de către 

angajați. Ca o primă acțiune în direcția îndeplinirii obiectivului general de consolidare a integrității, 

reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție precum și a obiectivului specific, au fost 

identificate riscurile și vulnerabilitățile la corupție, specifice Administrației Bazinale de apă 

Someș-Tisa, și măsurile de remediere. 

Având în vedere prevederile Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor 

și demnităților publice, au fost depuse la Agenția Națională de Integritate București declarațiile 

de avere și declarațiile de interese ale personalului cu funcții de conducere precum și a celor care 

administrează sau implementează programe sau proiecte finanțate din fonduri externe, din cadrul 

Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa și din cadrul Sistemelor de Gospodărire a Apelor din 

subordine. 

 

10. PLAN DE MANAGEMENT BAZINAL 
 
Activitățile desfășurate la nivelul biroului PMB, în cursul anului 2021, au vizat în principal 

următoarele aspecte: 

  

1.      Elaborarea și publicarea proiectului Planului de Management al Bazinului/Spațiului 
Hidrografic 2022-2027 
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·         Evaluarea stadiului de realizare a implementării programului de măsuri stabilite în cel de-al 

doilea ciclu de planificare (2016-2021), în conformitate cu cerințele art. 11 și art. 15(3) ale 

Directivei Cadru Apă 2000/60/CE (DCA) 

·         Analiză și evaluarea presiunilor potențial semnificative aferente aglomerărilor umane, 

activităților industriale și agricole, alterărilor hidromorfologice, alte presiuni (acvacultură, specii 

acvatice invazive etc) 

·         Aspecte privind programele și rețelele de monitorizare a stării corpurilor de apă (de suprafață 

și subterane, inclusiv zone protejate), conform Directivei Cadru Apă 

·         Validarea presiunilor semnificative aferente aglomerărilor umane, activităților industriale și 

agricole, alterărilor hidromorfologice, alte presiuni, cu atingerea obiectivelor de mediu ale 

corpurilor de apă, având în vedere starea corpurilor de apă 

·         Evaluarea impactului antropic şi al riscului neatingerii obiectivelor de mediu ale corpurilor de 

apă 

·         Caracterizarea stării corpurilor de apă de suprafață (starea ecologică/potențial ecologic și 

starea chimică) 

·         Actualizarea desemnării corpurilor de apă puternic modificate 

·         Elaborarea programului de măsuri (măsuri de bază) pentru aglomerările umane, activitățile 

industriale și agricole, alterări hidromorfologice și alte presiuni antropice 

·         Stabilirea excepțiilor de la obiectivele de mediu 

·     Realizarea activităților privind informarea, consultarea şi participarea publicului pentru proiectul 

Planului de Management al spațiului hidrografic Someș-Tisa 2022-2027 

·         Publicarea proiectului Planului de management pe site-ul ABA Someș-Tisa 

·         Transmiterea de instiintări către factorii interesați 

·         Elaborarea și publicarea unui chestionar pentru colectarea 

observațiilor/propunerilor/comentariilor transmise de factorii interesați 

2.      Realizarea, administrarea și actualizarea bazei de date referitoare la rețeaua hidrografică, 

tipologia corpurilor de apă de suprafață, corpurile de apă de suprafață și subterane, presiunile 

semnificative (surse de poluare, folosințe de apă, construcțiile hidrotehnice), zonele protejate, 

starea apelor de suprafață și subterane, măsurile la nivelul corpurilor de apă, excepțiile de la 

obiectivele de mediu, etc. în format GIS. 
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3.      Dezvoltare și administrarea baze de date și Portal GIS ABAST și ANAR 

Administrarea Portalului GIS ABAST prin intermediul căruia biroul PMB 

oferăcompartimentelor de specialitate din cadrul ABAST posibilitatea să acceseze întreaga bază 

de date GIS prin intermediul unor aplicații WebGIS realizate pentru specificul fiecărui 

compartiment. Logarea la Portal se realizează prin intermediul unui nume de utilizator și parole, 

aplicațiile din cadrul portalului permițând următoarele acțiuni: 

-          vizualizarea și consultarea datelor 

-          editarea și completarea obiectelor spațializate direct în baza de date GIS 

-          crearea de obiecte spațializate noi 

-          vizualizarea în aplicații a datelor transmise în timp real (SCADA) 

-          crearea de aplicații proprii de către fiecare utilizator utilizând serviciile GIS din ArcGis Server 

-    crearea de servicii de hartă și aplicații web GIS pentru portalul GIS AN Apele Române 

-    administrarea bazelor de date GIS A.N. Apele Române 

4.      Contribuții la activități privind implementarea prevederilor Directivei 2014/252/UE de 
modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (Directiva EIA) 

În acest context au fost analizate o serie de documentații depuse de beneficiari în vederea 

obținerii avizului de gospodărire a apelor d.p.d.v. al posibilei deteriorări/nedeteriorări a stării 

corpurilor de apă sau posibilă atingere/neatingere a stării bune a corpurilor de apă în relație cu 

noi proiecte de infrastructură în cadrul Comisiei de analiză tehnică a evaluării impactului 

(C.A.T.E.I.). De asemenea Biroul PMB asigura secretariatul Comisiei 

5.      Participare la realizarea activităților de implementare a Directivei Cadru Apă 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: 

Testarea instrumentului de raportare WISE către Comisia Europeană și Agenția 

Europeană de Mediu a conținutul celui de-al 3-lea Plan de Management Bazinal  

6. Urmărirea și raportarea către Ministerul Apelor și Pădurilor a stadiului de realizare a 
măsurilor cuprinse în planurile de acțiune ale Directivelor Europene din Acquis-ul 
Comunitar Cap. 22 Protecția Mediului - Calitatea Apei: 
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Continuarea implementării prevederilor Directivei 91/271/CEE (epurarea apelor uzate 

urbane) prin elaborarea raportului anual privind „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea 

apelor uzate urbane și a capacităților în execuție/puse în funcțiune”, care cuprinde date și 

informații referitoare 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 stații de epurare a apelor uzate urbane 

din aglomerările cu peste 2.000 l.e., prevăzute la art. 4 și 5(2) ale Directivei 91/271/CEE; 

§  Urmărirea conformării cu dispozițiile art. 3 din Directiva 91/271/CEE în aglomerările urbane mai 

mari de 10.000 l.e.; 

§  Monitorizarea și evaluarea datelor privind calitatea apelor uzate urbane în conformitate cu 

cerințele de raportare ale Directivei 91/271/CEE. 

7. Participare la implementarea proiectelor internaționale care au că obiectiv 
implementarea Directivei Cadru Apă și a celorlalte Directive Europene – experți 
nominalizați în următoarele proiecte 

·         Proiect SIPOCA 588 - ”Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul 

managementului apelor în ceea ce privește  planificarea, implementarea și raportarea cerințelor 

europene din domeniul apelor” 

·         Proiect RO-FLOODS - „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor 

în  scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului ÎI al Directivei Inundații” 

·         Proiect Danube Hazard m3c – ”Luptând împotriva poluării cu substanțe periculoase în 

bazinul Dunării prin măsurare, gestionare bazată pe modelare și consolidarea capacității” 

8. Contribuție la promovarea aplicațiilor de proiecte pe Axa 4 POIM -  (OS) 4.1 „Creșterea 
gradului de protecție şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” 

·         Îmbunatatirea condițiilor de mediu și refacerea ecosistemelor acvatice pe răul Someșul Mic 

pe tronsonul cuprins între confluența răului Someșul Rece cu Someșul Cald și orașul Gherla 

·         Refacerea habitatelor acvatice ale răului Zăpodie perturbate de contaminarea cu levigat din 

depozitul neconform Pată Raț precum și de întreruperea temporară a conectivității longitudinale 

a răului 

·         Refacerea ecosistemelor acvatice și îmbunătățirea condițiilor de mediu ale răului Bistrița 

aferent corpului de apă RORW2.1.24.4_B4 - Bistrița - cf. Tănase - cf. Șieu 
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11. PROGNOZE BAZINALE, HIDROLOGIE SI HIDROGEOLOGIE 
 

HIDROLOGIE 

1.    Activitatea de monitorizare 
-      monitorizare, control și îndrumare a activității la 6 Stații Hidrologice din cadrul ABAST 

(Cluj-Napoca, Zalău, Bistrița, Baia Mare, Satu Mare, Sighetu Marmației) - 103 stații 

hidrometrice și 47 stații pluviometrice; 
-      s-au efectuat 4235 măsurători de debite lichide, 367 măsurători de debite solide 

complete; 
-      activitatea la stațiile hidrologice s-a desfășurat conform Programului de Activitate aprobat 

de ANAR pentru anul 2021; 
-      s-a finalizat analiza de bilanț hidrologic la nivelul bazinului hidrografic Someș-Tisa pentru 

anul 2020 (validarea finală a fost efectuată de către INHGA în luna iulie); 
-      urmărire zilnică a parametrilor, instalare de noi senzori de nivel și temperatura, 

upgradarea transmisiilor de date de pe sistem GSM pe sistem GPRS la aproximativ 30 

de stații hidrometrice automate, îmbunătățirea soluțiilor transmisiilor de date, calibrarea 

continuă a senzorilor de nivel, mentenanță funcțională și tehnică la stațiile hidrometrice și 

pluviometrice automate din cadrul proiectelor DESWAT, MOSES, Reabilitare FLOOD 

PREVENTION, WATMAN, DANUBE HAZARD m3c (peste 140 de stații hidrometrice, 

pluviometrice și nivometrice); 
-      asigurarea permanenței la sediu («veghe hidrologică») pe timpul viiturilor înregistrate în 

cursul lunilor martie și mai în bazinele hidrografice Tur, Crasna, Someșul Mic, Someșul 

Mare, Someș, Iza, Vișeu, Lăpuș; 
-      au fost elaborate un număr de 7 informări / atenționări / avertizări în funcție de evoluția 

evenimentelor pe cursurile de apă menționate (inclusiv transmiterea către Partea Ungară 

și Ucraineană); 
-      au fost efectuate controale sistematice la stațiile hidrologice și la cele hidrometrice din 

teritoriu (conform Programului de Activitate). 
  

2.    Cooperare transfrontalieră – proiecte 
-      efectuarea de către Stația Hidrologică Sighetu Marmației a 12 măsurători comune pe râul 

Tisa (împreună cu Partea Ucraineană); efectuarea de către Stația Hidrologică Satu Mare 

a 72 de măsurători de debit simultane pe râurile Tur, Crasna și Someș, prevăzute în cadrul 

Regulamentului Româno-Ungar; 
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-      s-au efectuat măsurători comune de debit împreună cu Partea Ungară (pe râurile Tur, 

Someș și Crasna la stațiile corespondențe) programate la stațiile corespondențe în lunile 

august și septembrie; 
-      în luna noiembrie a avut loc în format online, acțiunea de concordare a debitelor lichide 

(medii, minime, maxime, volume de apă pe frontieră) pe frontieră RO-HU aferente anului 

2020 (la stațiile corespondențe de pe râurile Someș, Tur și Crasna); 
-      în 18.11.2021 în format video conferință, au avut loc lucrările Subcomisiei româno-ungare 

de gospodărirea apelor și hidrometeorologie,în conformitate cu Acordul între Guvernul 

României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea 

durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta în data de 15 septembrie 2003, intrat 

în vigoare la data de 17 mai 2004, aprobat prin HG 577/2004. La această întâlnire a fost 

reprezentat și Serviciul PBHH; 
-      participarea la implementarea Proiectelor RO FLOODS și Danube Hazard m3c. 

  
3.    Elaborare de studii hidrologice pentru terți 

-      în anul 2020 au fost încheiate un număr de 73 de contracte referitoare la studii 

hidrologice, în valoare de 198046,34 lei (TVA inclus). 

 

HIDROGEOLOGIE 

 

1.    Activitatea de monitorizare 
-      activitatea la stațiile hidrogeologice s-a desfășurat conform Programului de Activitate 

aprobat de ANAR pentru anul 2021; 
-      monitorizare, control și îndrumare a activității la cele 6 Stații hidrologice din cadrul ABAST 

(Cluj-Napoca, Zalău, Bistrița, Baia Mare, Satu Mare, Sighetu Marmației) – cuprinzând: 

240 foraje freatice, 14 foraje cu adâncime medie, 10 foraje de adâncime, 7 izvoare, 1 

dren, 6 captari și 7 fântâni; 
-      urmărirea lunară a parametrilor de funcționare a 118 de senzori de nivel și temperatura 

din foraje (94 senzori cu transmisie GPRS), dintre aceștia 5 sunt defecți și sunt în curs de 

reparație; 
-      transmiterea lunară de date hidrogeologice pentru 24 de foraje cuprinse în buletinul de 

hidrogeologic lunar; 
-      din punct de vedere calitativ au fost monitorizate un număr de 102 puncte hidrogeologice, 

cuprinzând foraje freatice, foraje de adâncime, izvoare, drenuri (terți), foraje de exploatare 

(terți) și fântâni (terți); 
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-      în luna mai a avut loc activitatea de expertizare și validare a datelor hidrogeologice la 

INHGA București. 
  

2.    Analiză documentații tehnice 
-      elaborarea unor puncte de vedere privind probleme hidrogeologice ce intervin în 

activitățile de autorizare / avizare, monitorizare calitativă și cantitativă și inspecție a apelor 

la nivelul bazinului hidrografic Someș-Tisa, inclusiv în cadrul  comisiei CATEI. 
 
3.    Activități în teren 
-      în vederea întreținerii forajelor au fost efectuate în teren lucrări de denisipare. 

  

12. GESTIUNEA, MONITORINGUL ȘI PROTECȚIA RESURSELOR DE APĂ 
 

Gospodarirea judicioasă a apelor, ca prevedere legală, implică în mod necesar desfășurarea 

la nivelul serviciului a unui complex de activități specifice, utilizând în acest scop pârghii și mijloace 

tehnice și normative metodologice direcționate în vederea monitorizării integrate, cantitativ și calitativ 

a resursei de apă cantonată în spațiul hidrografic Someș-Tisa. 

           Sarcina de implementare a politicii naționale privind gestionarea durabilă a resurselor de apa 

prin cunoașterea, utilizarea și valorificarea rațională a acestora, de integrare europeană și cooperare 

regională, are la baza o serie de activități și acțiuni specifice, consacrate metodologic. În acest 

context, la nivelul compartimentului  se utilizează infrastructura bazinală compusă dintr-o rețea 

spatio-temporală de puncte (secțiuni) semnificative și măsurători prin care se generează datele și 

informațiile necesare caracterizării stării și evoluției parametrilor definitorii mediului hidric. 

Activități desfășurate  în cadrul monitoringului integrat a resurselor de apă sunt:    

• cunoașterea stării și evoluției cantitative și calitative a apelor, de caracterizare a 

tendințelor definitorii a acestora; 

• asigurarea parametrilor cantitativi și calitativi pentru utilizatori și susținerea viețîi acvatice; 

• gestionarea operativă a situațiilor de urgență în cazul producerii fenomenelor periculoase: 

poluări accidentale atât în context național (SAPA-ROM), cât și transfontier (CIPA-ROM), 

asigurându-se coordonarea la nivel bazinal a acțiunilor de intervenție operativă și de flux 

informațional decizional în cf. cu prevederile normative din domeniu: O.MAI-MMGA 

638/420/2005, O.MMGA 233/2006 și O.MMP 2579/2012. , seceta; 
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• fundamentarea deciziilor necesare pentru protecția mediului acvatic; 

• calcularea și transmiterea la SGA-uri spre aplicare a penalităților pentru utilizatorii de apă 

la care se constată depășirea concentrațiilor reglementate ale poluanților din apele uzate 

evacuate (O.MMGA 798/2005 și programul SINTEC) aplicându-se în acest mod principiul 

“poluatorul plătește”; 

• se asigură contribuția specifică serviciului pentru întocmirea materialelor/raportărilor 

legate de implementarea directivelor UE la nivel bazinal; 

• se asigură contribuția specifică la fundamentarea tehnică pentru stingerea divergențelor 

și/sau litigiilor rezultate din implementarea mecanismului economic; 

• întocmește și prezintă Comisiei tehnico-economice ABA-ST referate tehnice de 

specialitate privind documentațiile de investiții sau studii de gospodărire a apelor pentru 

obiectivele din arealul  hidrografic administrat; 

• acordă consultații și asistență tehnică de specialitate către terți pentru domeniul specific 

serviciului; 

• participă la acțiuni naționale și internaționale de schimb de date tehnice pentru studii și 

proiecte din domeniul gospodăririi apelor;                                                                                                                                       

• în conformitate cu obligațiile asumate la nivel guvernamental vizând gospodărirea apelor, 

în relația bilaterală cu Ungaria și Ucraina participă la întâlnirile experților din cadrul 

subcomisiilor mixte de specialitate pentru aplicarea prevederilor Regulamantelor comune 

în vigoare (poluări accidentale și evaluarea calitățîi apelor de frontieră); 

• participarea experților la negocierile privind modificarea și  actualizarea Regulamentelor 

comune în relațiile  bilaterale RO-HU, RO -UA; 

• gestionarea în conformitate cu prevederile legale a evenimentelor produse în sistemul 

calitățII resurselor de apă ce au sau pot avea impact transfrontier. 

             Informațiile și datele tehnice cantitative și calitative rezultate, validate și prelucrate pe 

tipuri de monitoring, sunt valorificate în  lucrări de sinteză și rapoarte tehnice anuale (Balanța 

apei, Sinteză cadastrală-folosințe consumatoare,  Plan de restricții în perioade deficitare, Sinteză 

anuală privind calitatea apelor, Raport tehnic privind apele subterane, Raportare statistică 

Eurostat-Monwater, Raportare EIONET, Manual de operare sistem de monitoring, etc.) ce sunt 

puse la dispoziția factorilor de decizie din domeniul gospodăririi apelor, autorităților administrației 

publice locale, persoanelor fizice și juridice interesate. 
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Monitoringul cantitativ al resurselor de apă: 

Monitorizarea componentei cantitative a resursei de apă la nivel bazinal prin intermediul 

Balantei Apei pune în evidență următoarele aspecte sintetice: 

În anul 2021  utilizatorii de apă cantonați în arealul au prelevat un volum total de 257680 

mii mc. de apă brută din surse de suprafață și subteran-freatic, și reprezintă cca. 20% din resursa 

de apă utilizabila disponibilă la nivel bazinal. Volumul de apă evacuat de către utilizatorii cantonați 

în arealul  hidrografic Someș-Tisa a fost în 2021 de 233131 mii mc. 

 Monitorizarea stării și evoluției calitățîi  resurselor de apă: 

În cursul anului 2021 a continuat Monitorizarea stării calitățîi resurselor de apă, având la 

bază cadrul normativ metodologic precizat în SNMIA și completările ulterioare în vederea 

implementării Directivelor UE, utilizând Sistemul bazinal de supraveghere a calității apelor prin 

intermediul a 4 subsisteme: 

a)    subsistemul râuri - 125 secțiuni / 80 cursuri de apă / 81 corpuri de apă / 4546,659 km rețea 

hidrografică; 

b)    subsistemul lacuri - 12 lacuri cu 23 profile; 

c)    subsistemul ape subterane cuprinde 166 puncte de monitorizare, a căror apartenență este 

următoarea : 

 -108 sunt foraje din Rețeaua Hidrogeologica Națională, respectiv 97 freatice și 11 de adâncime; 

 - 3 sunt  izvoare; 

 - 55 sunt secțiuni aparțînătoare terților, respectiv 13 foraje de exploatare, 2 drenuri, 10 fânțâni 

(Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți) și 30 foraje de urmărire a poluării (urmare 

adresei ANAR nr.20993/DDC/20.10.2017). 

În anul 2021 numărul total de corpuri evaluate calitativ în arealul ABA Someș-Tisa este 

de 15, iar numărul total de puncte de monitorizare care au intrat în evaluare este 133. Pe lângă 

aceste secțiuni, un număr de 4 sunt amplasate în afară corpurilor. 

d)     subsistemul ape uzate - 326 surse punctiforme de poluare. 

În vederea monitorizării calitative a cursurilor de apă la nivelul bazinului hidrografic Someș 

Tisa au fost programate un număr de  59.969 analize de laborator (indicatori/parametrii biologici 

și fizico-chimici/subsistemele râuri, lacuri, ape subterane și ape uzate) prelevate din secțiunile 

specifice cuprinse în rețeaua spațio-temporală de monitoring. 
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În cadrul monitoringului calitataiv, cu scopul protejării stării calitățîi resurselor de apă,  s-

au calculat penalități pentru depășirea valorilor reglementate ale concentrațiilor indicatorilor de 

calitate din apele uzate evacuate,  în arealul hidrografic Someș-Tisa. Situația penalităților 

calculate la nivelul serviciului GMPRA  sunt evidențiate în tabelul de mai jos: 

 

Judet 
Nr.penalitati 
calculate 

Valoarea 
(lei) 

BN 121 430118.99 

CJ 47 190276.93 

SJ 19 61210.51 

MM 132 149292.57 

SM 95 113125.94 

TOTAL 414 944024.94 

 

13. AVIZE-AUTORIZATII 
 
REGLEMENTAREA FOLOSINȚELOR DE APĂ 

 
Emiterea actelor de reglementare pentru lucrările construite pe ape sau în legatură cu 

apele, concretizate astfel: 

1. Autorizații de gospodărire a apelor: 112 

2. Avize de gospodărire a apelor: 89 

3. Avize de amplasament: 62 

4. Permise de traversare a lucrarilor: 0 

 

- Elaborarea contribuției la rapoartele privind stadiul implementării prevederilor Directivei 

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

nr. 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase deversate în 

mediul acvatic și a Directivei Consiliului nr.96/61/CE privind prevenirea și controlul integrat 

al poluării; 

- Participarea la 7 activități de avizare tehnico-economică a lucrărilor pe ape sau în legatură 

cu apele; 
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- Acordarea a 7 consultanțe tehnice de specialitate, proiectanților si beneficiarilor, cu privire 

la inundabilitatea amplasamentelor, schemele funcționale, corelarea cu lucrările de 

gospodărire a apelor existente sau prevăzute, precum și orice alte probleme și aspecte 

de gospodărire a apelor; 

- Îndrumare și control a sistemelor de gospodărire a apelor; 

- Participare la comisiile de analiză privind necesitatea elaborării studiului de impact asupra 

corpurilor de apă a proiectelor realizate pe ape și în legatură cu apele; 

- Participarea la elaborarea unor proiecte de acte normative, de modificare sau de 

completare de norme, normative și proceduri cu caracter obligatoriu in domeniul apelor. 

 

14. LABORATOR REGIONAL DE CALITATEA APELOR  
 

a)    Politică și obiectivele calității 

Axată pe exercitarea funcțiilor sale de autoritate publică în domeniul gospodăririi 

resurselor de apă de suprafață și subterane, cu potențialul lor natural pe arealul aferent acesteia, 

Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, ca parte integrantă a Administrației Naționale „Apele 

Române”, în vederea asigurării unui cadru organizat în conformitate cu politica și strategia în 

domeniul gospodăririi apelor, precum și în domeniul calității, în cadrul celor 5 laboratoare de 

calitatea apelor aflate în arealul său, și-a derulat activitatea de monitorizare a calității râurilor, 

lacurilor, apelor subterane și a apelor uzate cuprinse în Programul de activitate al Laboratoarelor 

care face parte integrantă din Manualul de Operare a Sistemului de Monitoring, bazându-se pe 

prevederile Sistemului de Management al Calității Multisite conform Standardului SR EN ISO/CEI 

17025 - ,,Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și 

etalonări”.                                             

În perioada 2020-2021, după tranziția la ediția nouă a standardului SR EN ISO/IEC 

17025:2018 - Cerințe generale pentru competență laboratoarelor de încercări și etalonări", 

obiectivul principal al activității laboratoarelor pentru anul 2021 în domeniul calității a fost 

menținerea acreditării pentru activitatea de prelevare precum și pentru încercările fizico-chimice 

şi biologice. 

Indicatorii acreditați, în concordanță cu Politică de Acreditare a conducerii 
A.N.Apele Române", într-un număr de 113 de indicatori acreditați (195 parametri și 
prelevarea), sunt următoarele: 
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- Laboratorul Regional de Calitatea Apelor Cluj - 31 indicatori (90 parametri și prelevarea); 

- Laboratorul de Calitatea Apelor Bistrița - 18 indicatori (19 parametri și prelevarea); 

- Laboratorul de Calitatea Apelor Zalău - 18 indicatori (19 parametri şi prelevarea); 

- Laboratorul de Calitatea Apelor Baia Mare - 23 indicatori (34 parametri și prelevarea) 

- Laboratorul de Calitatea Apelor Satu Mare - 23 indicatori (33 parametri şi prelevarea) 

b)  Realizarea programnului de activitate  

1. Sarcinile de supraveghere a calitățtii apelor din bazinul hidrografic Someș- Tisa au fost 

realizate în conformitate cu Manualul de Operare al Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor. 

Din motive obiective nu au fost efectuate încercări în cazul unor ape uzate din surse cu activitate 

sistată definitiv sau temporar, din surse care au fost racordate la rețeaua de canalizare a 

localităților. 

Efectiv au fost realizate peste 50000 încercări fizico-chimice și biologici prin care au fost 

obținute rezultatele necesare pentru derularea mecanismului economic, precum și pentru 

întocmirea sintezei şi rapoartelor privind calitatea apelor. 

Rezultatele obținute au fost transmise la Serviciul Gestiunea, Monitoringul şi Protecția 

Resurselor de Apă reprezentând contribuția pentru realizarea "Programului Unitar de activități în 

legătură cu gospodărirea cantitativă și calitativă a apelor", în arealul bazinal Someș-Tisa. 

2. Au fost realizate activitățile specifice de analize în cadrul Sistemului bazinal de alarmare 

și intervenție, a fost menținută în stare operațională capacitatea de gestionare, în conformitate 

cu prevederile SAPĂ-ROM şi MMSC-COSU, a situaților de urgență generate de evenimentele de 

poluare accidentală precum și de alte incidente ce pot afecta starea calității resurselor de apă. 

3. Au fost realizate activitățile specifice în conformitate cu prevederile înțelegerilor 

bilaterale referitoare la gospodărirea durabilă a apelor de frontieră cu Ungaria și Ucraina. 

Activitatea de prelevări și analize comune, intercompararea laboratoarelor de frontieră și 

participarea la nivel de experți în cadrul Subcomisiilor mixte pe linie de calitate a apelor. 

4. Au fost realizate în timpul anului 2021 prestări servicii de analize fizico-chimice pentru 

terți. Cuantumul încasărilor se situează la o valoare de aproximativ 25.000 lei. 
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c) Investiții în echipamente de laborator necesare derulării activității  

Din resursele proprii, ABA Someş-Tisa au fost achiziționate resurse materiale necesare 

derulării activității, echipamente și instalați în valoare totală de peste 490.000 lei, reprezentând: 

• Nişă chimică cu protecție anticorozivă și exaustare - LCA BN  

• Nişă chimică cu protecție anticorozivă – LCA SJ  

• Masină de spălat sticlărie de laborator - LCA SJ, LCA SM, LCA MM  

• Cărucior compact multifuncțional -LCA SJ  

• Instalația distilare fenoli din apă 4-6 locuri şi accesori – LCA BN  

• GPS - LCA BN Mobilier de laborator - LCA SJ, LCA BN  

 • Laptop cu licentă - LRCA CJ, LCA MM, LCA SJ, LCA BN  

• Calculator desktop cu licență - toate LCA  

Toate echipamente achiziționate au fost puse în funcțiune și se utilizează permanent în 

Laboratoarele de Calitatea Apei din cadrul ABA Someș-Tisa. 

În cursul anului 2021 Laboratorul de Calitatea apelor din Satu Mare a fost reamenajat parțial, 

costul investiției fiind de aproximativ 40.000 lei. Reamenajarea a fost necesară relocării unor 

echipamente și crearea de spațiu necesar pentru determinările de metale grele, cianuri, spălare 

probe biologie. 

15. EXPLOATARE LUCRĂRI 
 

ABA Someș Tisa administrează în bazinele hidrografice Someș și Tisa (suprafață 22.390 
km²) albiile minore ale râurilor în lungime de 7.828 km pe care sunt amplaste lucrări hidrotehnice 

din patrimoniul public al statului român: 
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SGA 
Diguri Albii 

Regularizate 
Consolidări și 
apărări de mal 

km km km 
0 1 2 3 
Bistrița-
Năsăud 23,39 168,496 42,855 

Cluj 55,67 25,81 15,33 
Maramureș 70,33 123,918 125,006 
Sălaj 60,99 185,473 46,462 
Satu Mare 569,70 247,559 74,899 
Total 780,08 751,256 304,552 

  

În cadrul activității de întreținere cursuri de apă și întreținere-reparații la lucrările 
hidrotehnice din administrare, în anul 2020 s-au executat : 

        lucrări de decolmatare a albiilor cursurilor de apă în vederea asigurării secțiunii de 
scurgere în principalele zone cu probleme, privind scurgerea apelor mari și puncte critice 
identificate în anul 2019; 

        lucrări de întreținere și reparații la lucrări hidrotehnice din administrare; 

        lucrări de reparații la imobile – sedii, cantoane. 

S-a intervenit cu lucrări de decolmatare în vederea asigurării secțiunii de scurgere 
și lucrări de întreținere și reparații la lucrările hidrotehnice pe următoarele cursuri de apă: 

SGA Bistrița-Năsăud: r.Bistrița în zona Unirea Slatinita, Valea Magherus la Șieu Magherus, rău 
Bistrița la Bistrița, Valea Lechinte, Valea Sărată la Beclean, Valea Borcutului la Sg.Băi, refacere 
secțiune de scurgere rău Meles, rău Someș Mare la Branistea, rău Someș Mare la Rebrișoara, 
rău Someș Mare la Șanț, rău  Someș Mare la Nimigea de Sus. 

SGA Cluj: rău Nadas în Cluj, pârâu Popești în com Baciu, Decolmatare  pe p.Becas în Cluj-
Napoca, rău Someș Rece în Somesu Rece, v.Capus în Gilău , Capusu Mare și Bedeciu , pârâu 
Fenes, r.Someș Mic-la Gherla, r.Someș Mic-la Salatiu,Bunești,Livada Bonțida, vale Imbuz , în 
com.Palatca, vale Borșa și afluenți , în com.Vultureni. 

SGA Maramureș: rău Lăpuș, valea Salajului, rău Sasar, rău Firiza, valea Neagră, rău Someș, 
rău Nistru, rău Dobric, rău Cavnic, rău Tisa, rău Iza, rău Mara, rău Cosau, rău Baicu, rău Vișeu. 

SGA Sălaj: rău Crasna, rău Ban, rău Zalu, rău Mită, rău Sălaj, rău Someș, rău Apă Sărată, rău 
Almas, rău Agriji. 
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SGA Satu Mare: rău Tur, rău Someș, valea Maria, valea Vinului, valea Rodina, valea Bortură, 
rău Crasna, valea Muntelui.  

S-au exeutat lucrări de întreținere și  reparații la imobile: 

SGA Maramureș: canton Călinești, canton Târgu Lăpuș, canton Teceu Mic-Remeti, canton Ocna 
Șugatag, canton exploatare Vișeu de Sus, canton și anexe + centre Dispecer Varsolt, canton 
Cătălina și canton Salsig. 

SGA Sălaj: canton Sarmasag, canton Salatig, canton Jibou, canton Sînmihaiu Almașului 

SGA Satu Mare: canton Hrip, canton Supur, canton SH Călinești Oaș, canton Corod, canton 
Ghilvaci, canton Satu Mare. 

Stadii fizice realizate: 

Terasamente:                                                                                                   9.27 mii mc 

Lucrări din piatră:                                                                                            1.116 mii mc 

Lucrări din beton:                                                                                            50.50 mc 

Regularizări și reprofilari de albii:                                                                 6.84 km 

Întreținere și igienizări cursuri de apă:                                                          584     km 

S-a asigurat exploatarea în siguranță a 16 acumulări cu funcțiuni de apărare împotriva 

inundațiilor și alimentare cu apă din administrare și s-a asigurat reglementarea din punct de 

vedere a siguranței în exploatare, respectiv: 

SGA Bistrița-Năsăud: acumularea Colibița; 

SGA Cluj: acumulările.Gilău și Mănăștur; 

SGA Maramureș: acumulările Stramtori Firiza și Berdu; 

SGA Sălaj: acumulările Varsolt, Salatig și Borlesti; 

SGA Satu Mare: acumulările Călinești Oaș, Crucisor, Dada, Hodisa, Hodoș, Moftin, Supur și 
Tamaseni. 

Numărul de ore prestate în activitatea de exploatare a lucrărilor hidrotehnice este de 
182,634 ore.  

S-a asigurat coordonarea exploatării acumulărilor din bazinele hidrografice Someș și Tisa, 
în vederea asigurării funcțiunilor de apărare împotriva inundațiilor, alimentării cu apă, asigurării 



 
 
 

 
Pagina 36 din 50 

 
 

potențialului hidroenergetic și a potențialului piscicol a 110 acumulări din administrare proprie și 
terți, acumulări care cumulează un volum de 538 mil.mc. 

Activitatea de Urmărire a Comportării Construcțiilor și Siguranța Construcțiilor 
Hidrotehnice 

S-a asigurat, conform prevederilor legale, urmărirea comportării lucrărilor din 

administrare, analize şi de rapoarte de sinteză, în vederea fundamentării intervențiilor cu lucrări 

de reparații, în caz de degradări, incidente şi avarii la lucrările hidrotehnice şi la imobilele din 

administrare. 

Rapoartele de sinteză a acumulărilor (cât. A şi B de importantă) din administrarea ABA 

Someş-Tisa au fost întocmite de Serviciul Exploatare Lucrări din cadrul ABAST, verificate de 

consultanți experți şi aprobate de Comisia UCC A.N. Apele Române. 

Au fost verificate regulamentele de exploatare ale acumulărilor din administrare și 

înaintarea spre aprobare a acestora la AN Apele Române. De asemenea, au fost verificate și 

regulamentele de exploatare ale acumulărilor cu dețînători terți, depuse la ABAST pentru 

obținerea autorizației de gospodărire a apelor conform OM 76/2006. 

S-a inspectat în teren situația barajelor neautorizate și s-au întocmit procese verbale cu 

măsuri pentru intrarea în legalitate a acestora conform OUG 244/2000. 

Au fost verificate în teren expertizele realizate și s-au întocmit referate tehnice și înaintate către 

CTA Transilvania și CONSIB. 

În cadrul Programului Watman implementat la acumulările din administrare se urmareşte 

corespondență cu măsurătorile manuale iar în caz de neconcordanțe semnificative sau 

nefuncționale senzorii montați la aparatură AMC au fost recalibrati. 

Registrul barajelor din bazinul Someș-Tisa a fost actualizat, situația autorizării barajelor, iazurilor 

și lucrărilor hidrotehnice speciale fiind discutată în cadrul CTA Transilvania. 

În cadrul Comisiei Teritoriale de Avizare Transilvania s-au avizat următoarele baraje din 

bazinul hidrografic Someș-Tisa : Manic, Strugureni, Borlesti, Crucisor, Cuceu, Supur, Bodi 

Mogoșa, Aruncuta, Berchiesu, Bucovita, Făget, Mujdeni, Oteloaia, Prilog, Glod. 

Au fost avizate în cadrul Comisiei UCC AN Apele Române rapoartele de sinteză UCC 

pentru amenajările Stramtori Firiza și Varsolt. 

S-au realizat expertizele de evaluare a stării de siguranță în exploatare pentru acumulările 

Mănăștur, Salatig, Moftin și Hodisa. 
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S-a reactualizat Proiectul de urmărire specială a barajului Varsolt și s-a făcut 

determinarea stării de coroziune a conductelor de la golirile de fund ale barajului Gilău. 

S-au studii privind: 

• Investigații geofizice de tomografie geoelectrică de rezistivitate pentru activitatea de UCC 
la baraj Călinești, județul Satu Mare 

• Refacerea modelului statistic de comportament al barajului Strâmtori 

S-au făcut următoarele achiziții : 

• Sistem UCCWAT 
• Sondă inclinometrica 
• Freatimetru electric 

 

16. PATRIMONIU SI CADASTRUL APELOR 
 

- Întocmirea declarațiilor fiscale pentru terenuri și clădiri aferente ABA Someș-Tisa și 

centralizarea situațiilor transmise de SGA-uri privind depunerea declarațiilor fiscale la autoritățile 

locale; 

- Analizarea/centralizarea Sintezelor Cadastrale transmise de SGA-uri și introducerea datelor din 

acestea în programul WIMS; 

- Elaborare Sinteză Cadastrală Bazinală ABAST pe anul 2020; 

- Centralizare și înaintare date pentru ANUARUL ABAST și ANAR pe anul 2020; 

- Efectuare controale pe linie de cadastru, precum și centralizare controale efectuate de SGA-uri 

la obiectivele cadastrale; 

- Verificări, corelări și întocmire evidență a patrimoniului public dat în administrarea ANAR – 

ANEXĂ 12 în formatul: numere MFP corelate cu NR. INVENTAR, conform înregistrărilor contabile 

ABAST; 

- Confruntări privind suprapuneri din Patrimoniul Public al statului român dat în administrarea 

ABAST cu alte autorități publice locale; 

- Întocmirea Inventarului bunurilor imobile (clădiri și terenuri) aflate în administrarea/proprietatea 

Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa, prin corelarea datelor colectate de la SGA-uri și cele 

înscrise în Extrasele de Carte Funciară; 
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- Furnizare de date și formulare răspunsuri, participări la dezbateri publice organizate de 

autoritățile locale privind introducerea cadastrului general prin proiectul PNCCF; 

- Participarea și efectuarea de măsurători topo cu sistemul GNSS Stația totală din dotare și UAV-

uri la solicitarea diferitelor compartimente/birouri din ABAST sau SGA-uri, inclusiv prelucrarea 

măsurătorilor efectuate în teren; 

- Verificare locații amplasamente perimetre de exploatare agregate minerale, care se supun 

închirierilor de către Biroul MESE, din fișele de perimetre care ne-au fost puse la dispoziție; 

 

-  Asigurare suport tehnic referitor la aparatură GNSS RTK repartizat în teritoriu; 

- Colectarea datelor transmise de SGA-uri, analizare și întocmire situație centralizatoare cu 

bunurile din patrimoniu public/privat rămase de intabulat; 

- extrasele de carte funciara nr. 106239 Odoreu, nr.106946 Paulesti, nr.108135 Culciu, 
nr.108134 Culciu si nr. 108137 Culciu (contractul de prestari servicii  nr.65/03.08.2020 si 
finalizarea receptiei  ,,Servicii de specialitate geodezo-topografice in vederea inscrierii in Cartea 
Funciara a bunurilor aflate in patrimoniul public al Statului Roman dat in administrarea ANAR-
ABA Somes-Tisa, jud Satu Mare’’)  

- extrasele de carte funciara nr. 51474 Napradea, nr. 51475 Napradea, nr. 51773 Somes 
Odorhei , nr. 51771 Somes Odorhei, nr. 51772 Somes Odorhei, nr. 51223 Benesat, nr.51222 
Benesat, nr. 51225 Benesat, nr. 51462 Napradea si nr.51765 Odorhei (contractul de prestari 
servicii  nr.44/29.05.2020 si finalizarea receptiei  ,,Servicii de specialitate geodezo-topografice in 
vederea inscrierii in Cartea Funciara a bunurilor aflate in patrimoniul public al Statului Roman dat 
in administrarea ANAR-ABA Somes-Tisa, jud Salaj intre hm 2280-2493’’). 

- extrasele de carte funciara nr.104106 Orasul Nou si nr.102965 Calinesti Oas (contractul 
nr.82/27.09.2021, “Servicii de Specialitate Geodezo-Topografice în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară a imobilelor albie minoră Acumulare Călinești”). 

- lucrari realizate si finalizate in anul 2021 cu personalul propriu avand extrasele de carte 
funciara nr.60832 Borsa, nr.60833 Borsa, nr.60834 Borsa, nr.60835 Borsa, nr.60837 Borsa, 
nr.60843 Borsa, nr.60844 Borsa si nr.60854 Borsa. 

-  Digitalizare materiale din arhivă (fișe cadastrale,hărți); 

- Centralizare propuneri de casare mijloace fixe efectuate în cadrul inventarierii în anul 2018-

2020, transferuri din patrimoniul public în patrimoniul privat în vederea casării sau privind 

valorificarea bunurilor publice casate prin licitație cu strigare, înaintare către aprobare Comitetului 

de Direcție ABAST și Consiliului de Conducere ANAR; 

- Analiză documentații, verificări în teren și formulare puncte de vedere tehnice privind situații 

patrimoniale care fac obiectul unor litigii instrumentate de Compartimentul Juridic Contecios; 
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- Participare în comisiile de  vânzare bunuri casate prin licitații publice deschise etc. 

- Centralizare date SGA–uri conform cerințelor ANAR – MMAP a situației privind diferențele 

constatate între valoarea bunurilor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului (Anexă 12) și valoarea acestora raportată în situațiile financiare contabile anuale; 

- Reevaluare bunuri din patrimoniul public și privat al ABA Someș –Tisa și centralizarea acestora 

cu respectarea Ordinului 3471/25.11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice; 

- Elaborare sau verificarea condițiilor propuse în Acord de parteneriat cu UAT-urile care 

implementează proiecte pe fonduri europene; 

- Răspunsuri/pdv de specialitate formulate la petițiile externe precum și la corespondență diversă 

pe linie de patrimoniu și cadastru intrată în compartiment în această perioada; 

-  Elaborare Documentații Cadastrale  cu personalul autorizat din cadrul ABA Someș-Tisa; 

- Reprezentant în Comisia 4- Hidrografie .U.G.R. 

- Elaborare și întocmire protocoale conform Ordin 1708/10.10.2020 pentru aprobarea 

continutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor 

administrat de Administrația Națională ,,Apele Române,,. 

  

17.  SITUAȚII DE URGENȚĂ, INUNDAȚII, SECETĂ SI POLUĂRI ACCIDENTALE 
  

- Monitorizarea și gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene 

hidrometeorologice periculoase pe parcursul anului 2021 

- Monitorizarea Directivei 2007/60/CE privind stadiul de implementare a măsurilor din PMRI 

1 

- Participarea la întâlnirile de lucru pentru elaborarea anexelor 7 și 8 ale Regulamentului 

de apărare împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă transfrontaliere, avănd la bază 

prevederile Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare 

- Justificare pentru includerea în lista de investiții a punctelor critice ce au la bază 

documente justificative 

- Inventariere  diguri, aflate în administrarea ANAR şi transpunere în G.I.S a datelor 

măsurate 
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- Analiza stării tehnice şi funcţionale a infrastructurii de apărare împotriva inundaţiilor, diguri 

şi baraje 

- Actualizarea bazei de date pentru Registrul Național al digurilor din România-REDIG. 

- Implementarea Directivei Inundații – Etapă ÎI (elaborare hărți de hazard și de risc la 

inundații, actualizare Planul de Management al Riscului la Inundații) 

- Monitorizarea Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de 

inundații – etapă II (propunere cursuri de apă pentru modelare 1D/2D, actualizare 

sectoare de râu cu risc potențial semnificativ la inundații) 

- Întocmirea fişelor tehnice pentru baraje și lacuri de acumulare, pentru analiză 

vulnerabilităţii în exploatare, conform cerinţelor ANAR - reactualizare Registrul Naţional 

al Barajelor din România 

- Contribuția la elaborarea Anuarului 2020 și Sintezei Cadastrale 2020 

- Verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare 

împotriva inundațiilor din arealul bazinului hidrografic Someș-Tisa, acțiune desfășurată 

împreună cu specialiștii ANAR și MAP (sept-nov 2021) 

- Verificarea rapoartelor operative și de sinteză întocmite pe parcursul anului 2021 

- Întocmirea scenariului exercițiului de simulare “SOMEȘ 2021” pentru: Verificarea modului 

de funcţionare a fluxului informaţional meteorologic şi hidrologic de avertizare - alarmare 

a populaţiei, în bazinele hidrografice Someșul  Mic și Someș jud.Cluj și Sălaj - perioada 

22.09.2021 – 24.09.2021 

- Asigurarea suportului tehnic pentru Serviciul Avize și Autorizații din cadrul A.B.A.S.T. 

- Asigurarea suportului tehnic pentru Compartimentul U.C.C din cadrul A.B.A.S.T. 

- Deplasare și susținere de prezentării în cadrul Centrului Zonal de Pregătire de Protecție 

Civilă Cluj-Napoca/Ardeal, a activitărților specifice A.B.A.S.T privind prevenirea și 

gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații. 

- Pregătirea informațiilor solicitate pentru P.N.R.R. 

- Pregătirea informațiilor solicitate pentru P.O.I.M. 

- Pregătirea informațiilor solicitate pentru actualizarea P.U.G Cluj-Napoca. 

- Actualizarea pieselor desenate pentru viitorul Plan Bazinal de apărare împotriva 

inundațiilor 2022-2025. 

- Verificarea și întocmirea unui punct de vedere cu privire la avizare  Regulamentul de 

exploatare pentru “Amenajarea hidroenergetică Someș-Mărișel”. 

- Întocmire: tabelul centralizator al pagubelor produse în urmă viiturilor înregistrate 

(construcții hidrotehnice afectate) începând cu data de 1 mai 2021, tabelul centralizator 

al lucrărilor  propuse pentru punerea în siguranță a punctelor critice apărute/extinse 
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(eroziuni  de mal  care  pun în pericol construcții hidrotehnice/alte obiective, etc) ca 

urmare a viiturilor  înregistrate  începând cu dată de 1 mai 2021,cu scopul promovării în 

regim de urgență a lucrărilor propuse pentru prevenirea și înlăturarea efectelor 

calamităților naturale produse de inundații 

- Determinarea populației expuse riscului (PER), aflate în interiorul curbei de inundabilitate, 

în cazul ruperii barajelor din categoria de importanță A și B 

- Asigurarea suportului tehnic S.G.A urilor pentru întocmirea planurilor de apărarea la nivel 

de Sistem hidrotehnic și județ 

- Implementarea Directivei Inundații – Etapă II (elaborare hărți de hazard și de risc la 

inundații, actualizare Planul de Management al Riscului la Inundații) 

- Monitorizarea Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de 

inundații – etapă II (propunere cursuri de apă pentru modelare 1D/2D, actualizare 

sectoare de râu cu risc potențial semnificativ la inundații) 

- Întocmirea fişelor tehnice pentru baraje și lacuri de acumulare, pentru analiză 

vulnerabilităţii în exploatare, conform cerinţelor ANAR- reactualizare Registrul Naţional al 

Barajelor din România 

- Realizarea prezentărilor complexe ale evenimentelor hidrometeorologice înregistrate  

- Inventarierea obiectelor de inventar individual activitate curentă – Sediu A.B.A Someș-

Tisa 

- Verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare 

împotriva inundațiilor din arealul bazinului hidrografic Someș-Tisa, acțiune desfășuraă 

împreuna cu specialiștii ANAR și MAP (sept-nov 2021) 

- Verificarea rapoartelor operative și de sinteză întocmite pe parcursul anului 2021 

- Verificarea și întocmirea unui punct de vedere cu privire la propunerea S.G.A-urilor de 

modificare a fazelor de apărare în secțiunea stațiilor hidrometrice 

- Completarea bazei de date tabelare și spațiale a setului de date baraje, în contextul 

dezvoltării aplicației Vstruct din cadrul proiectului Watman 

- Implementarea ciclului II al Directivei Inundații 2007/60/CE: Finalizarea Evaluării 

preliminare a riscului Asigurarea suportului tehnic pentru Serviciul Avize și Autorizații din 

cadrul A.B.A.S.T . 

- Întocmire: tabelul centralizator al pagubelor produse în urmă viiturilor înregistrate 

(construcții hidrotehnice afectate), tabelul centralizator al lucrărilor  propuse pentru 

punerea în siguranță a punctelor critice apărute/extinse (eroziuni  de mal  care  pun în 

pericol construcții hidrotehnice/alte obiective etc) ca urmare a viiturilor  înregistrate, cu 
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scopul promovării în regim de urgență a lucrărilor propuse pentru prevenirea și înlăturarea 

efectelor calamităților naturale produse de inundații 

- Întocmirea și transmiterea stadiului implementării măsurilor, din domeniul de competență 

ce revin instituțiilor care fac obiectul modului de acțiune și conlucrare în 

aprobarea  Planului de management al Riscului la Inundații . 

- Elaborare  rapoarte operative cumulative în situațiile de ape mari  

- Validarea și întocmirea rapoartelor de sinteză din anul 2021,  în județele Maramureș, 

Bistrița-Năsăud, Sălaj , Satu Mare și Cluj 

- Verificarea Planurilor proprii de intervenție în sezonul rece 2021-2022 

- Participarea la acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de 

apă , acțiune desfășurată în perioada 23 martie-30 aprilie 2021 

- Achiziționarea pentru stocul de materiale și mijloace de apărare pentru intervenții în 

situații de ape mari a tuturor materialelor și mijloacelor aprobate în planul de achiziționare 

pentru anul 2021 

- S-au achiziționat materiale pentru stocul de apărare următoarele  - motofierastraie 6 buc., 

biciclete 10 buc., lanterne tubulare 60 buc., roabe metalice 17 buc., saci polipropilena 400 

buc.,  cangi de fier 30 buc.,  lopeți 30 buc., saci de mari dimensiuni 100 buc.,  furci 15 

buc.,  masima de înșurubat 1 buc.,  costume neopren 3 buc și  bonuri combustibil BCF 

1040 buc. 

- Elaborarea și reactualizarea necesarului de materiale și mijloace de intervenție în situații 

de ape mari, conform Ordinului nr. 459/78/2019,  în vederea propunerii de noi achiziții 

- Întocmire situație stoc apărare (necesar, existent, prioritar a se achiziționa în 2022) 

- Elaborarea situației lunare privind execuția bugetară cu fondurile alocate de la bugetul de 

stat, pentru stocul de apărare 

- Contribuție cu date, rapoarte și referate pentru verificările lucrărilor de apărare împotriva 

inundațiilor , în conformitate cu Programul de lucru, în vederea realizării sarcinilor 

rezultate și hotărârile cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVII-a a Comisiei hidrotehnice 

româno-ungare –Satu Mare în perioada 26-28 oct.2021 și Nyiregyhaza în dată de  28 oct. 

2021 

- Întalnire bilaterală  online , româno-ungară care a a avut scop punerea în comun a datelor 

anexelor 4, 5 şi 6 ale Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor produse pe cursuri 

de apă 

- Date vStruct pentru implementarea proiectului Watman - Sistem informațional pentru 

managementul integrat al apelor- Etapă I. 
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- Verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare 

împotriva inundațiilor din arealul bazinului hidrografic Someș -Tisa (sept-nov 2021) 

- Elaborare Raport sintetic pagube 2021; Centralizatoare tip transmise la ANAR și MMAP 

18. DISPECERAT 

 
Biroul Dispecerat din cadrul Administrației Bazinale de Apă  Someș-Tisa are sarcini exact 

definite în gestionarea operativă a resurselor de apă, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. 

Activitatea presupune asigurarea sistemului informațional-decizional în domeniul gospodăririi apelor 

la scară bazinală, sistem menit să asigure gestionarea situațiilor de urgență. 

Principalele activități desfășurate în anul 2021 au fost: 

- Asigurarea gospodăririi operative a resurselor de apă, valorificarea informațiilor hidro-

meteorologice în acțiuni de exploatare operativă a lucrărilor de gospodărire a apelor, în acțiuni 

complexe de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, fenomenelor meteorologice periculoase, 

limitarea efectelor produse de poluările accidentale, diseminarea informăriilor privind deșeurile 

plutitoare pe cursurile de apă, prin culegerea informațiilor, validarea și transmiterea automată a 

datelor și informațiilor generale de specialitate, conform unui flux informațional. 

- Gestionarea fluxului informațional de date hidro-meteorologice a fost asigurat de către personalul 

biroului dispecerat, conform programului de tură, care prevede o permenenta continuă cu 

acoperirea totală a celor 24 h a fiecărei zi. Dispeceratul bazinal coordonează și conduce 

direct  activitatea celorlalte dispecerate organizate în cadrul SGA-urilor  cu care cooperează direct, 

din punct de vedere operativ. 

- Monitorizarea parametrilor hidro-meteorologici ai B.H. Someș-Tisa se bazeză pe o structură 

formată din 101 stații hidrometrice (din care 79 sunt automatizate), 59 stații pluviometrice (din care 

15 stații clasice, 33 stații automatizate și cu personal, 11 stații exclusiv automate), 6 lacuri de 

acumulări permanente, 5 sisteme de gospodărire a apelor. Datele se colectează  centralizat de la 

Sistemele de Gospodărire a Apelor aferente celor cinci județe aparțînătoare BH Someș-Tisa (CJ, 

SJ, SM, MM, BN), respectiv a bazinelor hidrografice învecinate (Arieș, Crișul Repede), printr-un 

sistem piramidal prevăzut în “Fluxul Informațional A.B.A. Someș-Tisa”, prin intermediul 

programelor specifice pentru gestionarea datelor, că Dispecer Ape 3.1.5, aplicațiile proiectului 

WATMAN (E-Sensor, Hydroshield, V-Struct), serviciul de e-mail Microsoft Outlook, Yahoo Mail, 

respectiv prin rețeaua proprie de internet. 

În ceea ce privește caracterul datelor hidrometeorologice, respectiv procedura de prelucrare  a 

acestora prin fluxul informațional  ele se împart în două categorii principale: 
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Fluxul normal cu date zilnice (caracter permanent) 

-          Au fost întocmite următoarele rapoarte și telegrame: stare sistem, situația acumulărilor, hydra 

(Națională, Ungaria, Ucraina), informare hidrologică, informare pluviometrica (12 h, 24 h), situația 

ghețurilor. Acestea au fost transmise la toate instituțiile implicate în fluxul informațional: 

Dispeceratul ANAR, INHGA, Centrul Meteorologic Transilvania-Nord, Prefectura CJ, Primăria 

Cluj-Napoca,  IJSU CJ. 

-          Încărcarea cu frecvența zilnică a datelor hidrologice – Rapoarte hidrologice, Situație lacuri 

acumulare – specifice B.H. Someș-Tisa pe pagină de web a A.N.A.R. 

Flux rapid (caracter nepermanent : evenimente hidro-meteorologice periculoase - EHM, 
evenimente legate de calitatea apei - ECA) 

-          EHM: Au fost generate/întocmite următoarele informări, rapoarte și telegrame: 

·         Telegrame AVERT, cu depășirea cotelor/fazelor de apărare: 754 de telegrame; (ianuarie -

177, februarie - 263, martie - 80, aprilie - 86, mai - 110, iunie - 12, iulie - 21, septembrie - 

1,  decembrie - 4). 

·         Informări cu depășirea pragurilor de precipitații emise către Prefectura și IJSU Cluj: total 
39 (aprilie -1, mai - 7, iunie - 3, iulie - 24, august - 2, septembrie - 2). 

·         Informări cu depășirea pragurilor de precipitații emise către ANAR și INHGA : total 249 (aprilie 

- 6, mai - 20, iunie - 32, iulie - 146, august - 31, septembrie - 14, octombrie - 1).  

S-a urmărit operativitatea și corectitudinea întocmirii “Notelor informative”, “Rapoartelor 

operative” din timpul evenimentelor și a “Rapoartelor de sinteză”. 

-          ECA: După informările primite asupra probabilități de producere a unor poluări accidentale, 

dispecerul de serviciu a informat telefonic conducerea unității, serviciile de specialitate (GMPRA, 

LRCA, IBA) asupra producerii evenimentului, respectiv a supravegheat operativitatea și 

corectitudinea datelor înscrise în documentele de calitate care constituie fluxul rapid: “Eveniment 

Calitate, Fișa Comunicare, Fișa Avertizare, Fișa Caracterizare”. 

Documentele elaborate de către personalul biroului Dispecerat au fost transmise instituțiilor de 

specialitate conform schemei “Fluxul Informațional A.B.A. Someș-Tisa”, respectiv 
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conform “regulament privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și 

hidrologice“ între partile vecine (Ungaria și Ucraina). 

Activități derulate în paralel cu asigurarea fluxului informațional: 

• Verificarea cu frecvență permanentă a funcționalității aplicațiilor de specialitate utilizate în 

managementul datelor hidrometeorologice, cum ar fi DispecerApe, E-Sensor, 

Hydroshield, V-Struct, semnalarea erorilor apărute, respectiv propunerile privind 

perfecționarea și dezvoltarea acestora 

• Testarea funcționalității programului DispecerApe, versiunea 4.0, în vederea 

implementări în cadrul dispeceratelor la nivel de ANAR 

• S-a urmărit exploatarea coordonată a lacurilor de acumulare și asigurarea de tranșe 

sporite de atenuare a undelor de viitură,  în vederea reducerilor efectelor negative aval de 

acumulări, pentru cele 5 lacuri de acumulare principale aflate în administrarea ABAST, 

cât și cele aflate în administrarea Hidroelectrica-Sucursala Cluj 

• S-a verificat cu frecvență periodică respectarea programului de exploatare a principalelor 

lacuri de acumulare 

• Instruirea permanentă a personalului biroului Dispecerat, pentru 

aprofundarea  cunoștințelor teoretice și practice utilizate în cadrul fluxului informațional 

• Participare la organizarea și desfășurarea concursurilor privind ocuparea posturilor 

vacanțe din cadrul Dispeceratelor SGA BN și SGA MM 

  

19. MECANIZARE, ENERGETIC 
 

Activitatea compartimentului mecano-energetic în anul 2021 a constat în: 

          a) Menținerea stării tehnice bune a parcului auto și utilaje prin efectuarea programului 

tehnic de mentenanță aprobat și efectuarea intervențiilor accidentale necesare în limita fondului 

financiar aprobat; 

         b) Exploatarea parcului auto conform aprobărilor date de conducerea unității și utilizarea 

rațională a lor; 

         c) Supravegherea parcului auto și utilaje prin sistem monitorizat GPS și confruntare cu 

actele legale de plecare în cursa; 

         d) Asigurarea derulării activităților de responsabil de contract la: 
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            - alimentări cu carburant, lubrefiant, ulei – încadrarea în cotele aprobate de conducerea 

unității și respectarea perioadei de alimentare; 

            - achiziționare piese auto la nivel ABAST, predare la magazia centrală,  expediere la 

punctele de lucru; 

           - prestații auto (reparații terți, ITP, vulcanizari) la sediu ABAST cu respectarea procedurilor; 

- asigurări RCA și CASCO pentru întreg parcul auto al ABAST; 

           - taxe de drum,licențe de transport auto pentru cele care depășesc 3,5 to, rovignieta pentru 

parcul auto și autorizații speciale de transport a utilajelor în bazinul hidrografic Someș Tisa; 

           - consumul de energie electrică la nivel ABAST cu asigurarea procedurii de plată; 

           - consumul de gaze naturale cu finalizare prin achitarea lor; 

         e) Instructaje periodice cu personalul din subordine și salariații care îndeplinesc și atribuții 

de conducători auto pentru autoturismele unității; 

         f) Îndeplinirea procedurilor pentru mentenanță energetic; 

         g) Calcularea  consumurilor de carburanți și lubrefianti  pentru parcul auto și utilaje de la 

sediul unității și acordare consultanță tehnică la SGA-uri; 

         h) Defalcarea consumurilor de energie electrică pe puncte de consum și pregătirea 

fundamentării pentru recuperarea financiară. 

                                                   

20. FUNDAMENTARE, SUPORT TEHNIC ȘI URMĂRIRE INTERVENȚII CU CARCATER 
INVESTIȚIONAL  

 

       Activitatea specifică derulată în cadrul Serviciului FSTUICI în anul 2021, a urmărit asigurarea 

îndeplinirii următoarelor atribuții:  

   Actualizarea portofoliului de obiective de investiții și întocmirea propunerilor pentru Listele 

anuale repartizate pentru Administrația Națională APELE ROMÂNE - Administrația Bazinală de 

Apă Someș-Tisa, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, a celor pentru 

acordarea creditelor de la bugetul de stat, credite de angajament, precum și pentru credite BDCE; 

   Centralizarea propunerilor aferente Listei anulale de investiții la care se acordă surse 

financiare din surse proprii ANAR; 
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   Realizarea tuturor demersurilor necesare pentru asigurarea surselor de finanțare, întocmirea 

planurilor de finanțare pe bănci și surse de finanțare; 

     Asigurarea obținerii tuturor avizelor, autorizațiilor necesare demarării lucrărilor; 

   Urmărirea, din punct de vedere tehnic și financiar, al execuției lucrărilor de C+M la investițiile 

de pe rază celor cinci județe (Cluj, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Satu Mare, Maramureș), cuprinse în 

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021, după cum urmează: prin Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei (BDCE) - 2 obiective și din Bugetul de Stat - 29 obiective. 

   Verificarea situațiilor de plată pentru decontarea lucrărilor de C+M, a serviciilor de proiectare 

și supraveghere tehnică a execuției, respectiv pregătirea/întocmirea documentelor justificative 

pentru efectuarea cheltuielilor în vederea aprobării deschiderilor bugetare, precum și pentru plata 

taxelor și comisioanelor etc; 

  Raportări privind realizare indicatori și plăti efectuate în contractele de execuție lucrări, servicii 

proiectare și supraveghere execuție, taxe și comisioane etc., pentru obiectivele de investiții 

cuprinse în lista program pe 2021; 

   Pregătirea programului de achiziții publice contracte de servicii – proiectare, supraveghere 

tehnică și de lucrări. Elaborarea documentațiilor de achiziție pentru lucrări de C+M și serviciile de 

proiectare și supraveghere tehnică. Participare în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul 

procedurilor de achiziție; 

   Elaborarea inventarelor fizice și valorice la obiectivele de investiții la 31.12.2020 și 

centralizarea datelor în vederea actualizării devizelor generale (după caz); 

   Efectuarea de recepții cantitative și calitative pentru lucrările executate la obiectivele de 

investiții din lista de investiții pe anul 2021. Organizarea de recepții la terminarea lucrărilor și 

recepții finale pentru obiectivele recepționate și la care s-a încheiat perioada de garanție de bună 

execuție. 

   Urmărirea derulării contractelor de lucrări și servicii și după caz, întocmirea de acte adiționale 

pentru obiectivele de investiții din lista de program pe anul 2021; 

   Elaborarea de rapoarte/situații specifice la solicitarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, 

AN Apele Române și alte instituții implicate (APM, ISC, OCPI etc.); 

   Elaborarea răspunsurilor la solicitări/sesizări ale organelor administrației publice locale 

(consiliu local și județean, prefectura, primarii), precum și ale unor persoane fizice și juridice, 

mass media etc; 
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   Pregătirea/fundamentarea de propuneri de investiții și promovarea acestora pentru asigurarea 

finanțării din Bugetul de stat, POIM, PNRR sau alte surse de finanțare. 

Bugetul alocat în anul 2021 pentru ABA Someș-Tisa, pe cele trei surse de finanțare: 

Bugetul de stat:                       24.221.000 lei             din care realizat:    23.768.487 lei 

Proiect F/P 1579 (BDCE):       24.474.000 lei             din care realizat:    24.432.684 lei 

Surse proprii ANAR:                  4.816.000 lei             din care realizat:      3.225.290 lei 

 

21. ACHIZIȚII, LUCRĂRI ȘI SERVICII 
 

În cursul anului 2021 în cadrul Biroului Achiziții s-au efectuat procedurile de achiziții 

necesare pentru realizarea Programului Anual de Achiziții Publice asigurându-se logistică 

necesară pentru desfășurarea în bune condiții a întregii activități la nivel de ABA Someș Tisa. 
Activitatea s-a desfășurat în conformitate ce procedurile și instrucțiunile de lucru și respectarea 

legislației în vigoare: 

- A fost întocmită propunerea Programului Anual al Achiziţiilor Publice  în baza necesităţilor şi 

priorităţilor comunicate de către SGA-uri și de către celelalte compartimente din cadrul ABAST 

- După aprobarea bugetului propriu, în funcție de fondurile aprobate, a fost întocmit  Programul 

anual al achiziţiilor publice; Acesta a fost actualizat de cinci ori odată de modificările Programul 

de Gospodărirea Apelor și «Lista - Alte cheltuieli de Investiții » aprobată de ANAR 

- Au fost planificarea, inițiate și lansate procedurile de achiziție în termenele aprobate 

- Au fost întocmite documentațiile necesare pentru publicarea în SEAP a procedurilor de atribuire 

(strategia de contractare, fișa de date a achiziției, DUAE, draft contract, formulare) pe 

baza  caietelor de sarcini  și a altor documente suport, primite de la compartimentele de 

specialitate (notă fundamentare valoare estimată, criterii tehnice și profesionale, criterii de 

atribuire - după caz) 

- A fost organizată desfășurarea etapelor procedurilor de achiziție cu respectarea termenelor 

legale pentru  produse, servicii și lucrări din surse proprii până la finalizarea acestora prin 

încheierea de contracte de atribuire 

- Au fost realizate achizițiile directe de produse, servicii și lucrări din surse proprii cu respectarea 

legislației în vigoare 

- S-au întocmit decizii de comisii de evaluare și a decizii de responsabili de contract aferente 

achizițiilor desfășurate 
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- S-au întocmit și actualizat formularele de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate 

în conformitate cu  Legea 184/17.10.2016, privind instituirea unui mecanism de prevenire a 

conflictului de interese în procedura de atribuire a a contractelor de achiziție publică 

- A fost întocmită Listei furnizorilor acceptați F-ACZ-15, în cazul achiziționării de produse/servicii, 

în conformitate cu ÎL-01 

Pe parcursul anului 2021 au fost încheiate: 

-    104  contracte de produse/servicii/lucrări, în valoare de 11731624.00 lei cu TVA inclus; 

-    1.145 comenzi în valoare de 2066593.00 lei cu TVA inclus; 

-     au fost gestionate și finalizate solicitări de achiziții în baza a 1397 referate de necesitate 

aprobate. 

   

22.  MECANISM ECONOMIC ȘI SINTEZĂ ECONOMICĂ 
 

Biroul Mecanism Economic și Sinteză Economică are ca activitate de bază, aplicarea 

mecanismului economic specific domeniului gospodăririi durabile a resurselor de apă în acest 

sens, în baza prevederilor legale, se încheie:  

  - abonamente de utilizare/exploatare a resurselor de apă și abonamente de exploatare 

a agregatelor minerale cu utilizatorii resurselor administrate de A.N. “Apele Române”; 

              - contracte de prestare servicii comune de gospodărire a apelor. 

 
 În perioada ianuarie-decembrie 2021: 
    - s-au aflat în derulare 1.048 abonamente de utilizare/exploatare a resurselor de apă și 

abonamente de exploatare a agregatelor minerale, din care 107 abonamente au fost emise în 

anul 2021; 

   - s-au emis 1092 acte adiționale la abonamente (pentru stabilirea cantităților contractate 

pentru 2021 şi ca urmare a modificărilor ce rezultă din prevederile actelor de reglementare 

emise); 

  - s-au aflat în derulare 73 contracte de închiriere suprafețe albii minore (perimetre de 

balastiere și MHC) incheiate in urma licitatiilor, din care 11 contracte s-au emis în anul 2021; 

    - s-au emis 77 acte adiționale la contractele de închiriere (actualizare tarif chirie, 

actualizare valoare garanție bună execuție, prelungire valabilitate contracte); 

             -  s-au aflat in derulare 25  contracte de prestare servicii comune; 

             -  s-au emis și s-au transmis beneficiarilor un număr de 10614 facturi 

   - 7.223 facturi pentru contribuții   

    -  3.391 facturi servicii comune   
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     - s-a actualizat periodic și s-a urmărit, în limitele atribuțiilor stabilite prin decizia 

conducerii, situația privind garanțiile asiguratorii și de bună execuție constituite de beneficiari în 

baza abonamentelor şi a contractelor; 

            - s-au întocmit şi s-au transmis raportările periodice solicitate de către A.N.A.R. (situația 

veniturilor contractat/facturat/încasat, situația privind exploatarea agregatelor minerale, situația 

contractelor de închiriere bunuri imobile proprietate publică a statului, situația privind cantitățile 

de agregate minerale stabilite în baza Protocolului cu A.N.R.M); 

          - s-au întocmit diverse situații privind activitatea specifică, solicitate de către conducerea 

A.B.A.S.T şi  A.N.A.R.             
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