Administrația Bazinală
de Apă Crișuri
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Situații de Urgență, Inundații,
Secetă și Poluări
Conform Regulamentului de organizare și funcționare al ABA Crișuri, activitatea
Compartimentului Situații de Urgență, Inundații, Secete și Poluări este următoarea:
1.Îndrumarea tehnică și controlul asupra organizării și desfășurării activităților de apărare
împotriva inundațiilor din Bazinul hidrografic Crișuri.
2.Asigurarea existenței unui stoc minim de materiale și mijloace de apărare și propunerea
actualizării acestuia după fiecare viitură în conformitate cu Ordinul Comun MMAP și
MAI nr. 1422/192/2012.
3.Întocmirea Rapoartelor Operative și a Rapoartelor de Sinteză, în caz de producere de
pagube.
-au fost întocmite 2 Rapoarte Operative și 1 Raport de Sinteză.
1.Verificarea rapoartelor informative de la S.G.A.-uri și primării.
-au fost verificate și centralizate 7 rapoarte operative de la primării, 2 rapoarte
informative de la SGA Bihor, 2 rapoarte de la ISU ”Crișana” al Județului Bihor, 4
rapoarte operative SGA Arad, 3 rapoarte operative SGA Sălaj, 2 rapoarte operative SGA
Satu Mare, 8 rapoarte operative SGA Hunedoara, 1 raport operativ SGA Cluj cu situația
intervențiilor și 2 procese verbale privind constatarea si evaluarea pagubelor produse în
urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase de la Instituția Prefectului-Județul
Bihor.
1.elor inundabile.
În perioada 17-18.03.2018, în urma fenomenelor hidrometeorologice
periculoase care au avut loc în bazinul hidrografic Barcău, a fost necesară intervenția
pentru supraînălțarea digului de apărare de pe Valea Bistra cu aprox. 50 de saci pentru
prevenirea inundării gospodăriilor aflate în aval de podul rutier DN19E în loc.
Chiribiș. Modul de comportare al construcțiilor hidrotehnice a fost corespunzător.
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Construcțiile hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor au fost
supravegheate continuu, pentru asigurarea funcționării acestora în condiții de
siguranță.
În perioada 18-23.03.2018, au avut loc fenomene hidrometeorologice
periculoase în bazinul hidrografic Barcău, pe sectoarele mijlociu și inferior. Modul de
comportare al acumulărilor a fost următorul:
-

Acumularea permanentă Suplacu de Barcău a atins faza I de apărare, cu un

volum total de 8,98 mil. mc.
-

Acumularea nepermanentă Borumlaca – volum atenuat: 75 mii mc.

-

Acumularea nepermanentă Reghea - volum atenuat: 60 mii mc.

-

Acumularea nepermanentă Dania – volum atenuat: 80 mii mc.

-

Acumularea nepermanentă Păgaia – volum atenuat: 15 mii mc.

-

Acumularea nepermanentă Boianu Mare – volum atenuat: 60 mii mc.

-

Acumularea nepermanentă Inot – volum atenuat: 75 mii mc.

-

Acumularea nepermanentă Ciutelec – volum atenuat: 500 mii mc.

-

Acumularea permanentă Paleu – lățime lamă deversată prin turnul de

manevră: 15 cm.
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Foto: Acumularea permanentă Fegernic 18.03.2018

Foto: Diguri de apărare Barcău în loc. Sălard 18.03.2018
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Problemele înregistrate la construcțiile hidrotehnice pe perioada derulării
evenimentelor au fost următoarele:
-

la acumularea permanentă Suplacu de Barcău s-au observat ușoare infiltrații în

corpul barajului, care s-au accentuat în timp, pe malul stâng.
-

în aval de acumularea nepermanentă Uileacu de Munte s-a produs o eroziune

la disipatorul de energie al golirii de fund pe o lungime de aprox. 50 m.
În perioada 20 – 30 iulie 2018 în urma precipitaţiilor abundente căzute ȋn
intervale scurte de timp pe fondul unui sol suprasaturat de apă, precum şi din cauza
scurgerilor de pe versanţi, au avut loc inundații ȋn câteva localităţi din judeţul
Hunedoara, ȋn Bazinul hidrografic Crişul Alb.
Pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă produse, s-a
intervenit cu forţe şi mijloace din cadrul: Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara și Formației de lucru Brad,
Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciilor Voluntare pentru Situaţii
de Urgenţă din zonele afectate.

Foto: Măsuri
de intervenție
operativă luate
de Formația
de lucru Brad
în data de
01.08.2018, în
loc. Vața de
Jos
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1.În perioada de ape mari și după inundații, menținerea legăturii permanente cu
dispeceratele Sistemelor de Gospodărire a Apelor, informarea asupra evoluției
fenomenelor, asupra situației lucrărilor hidrotehnice, controlul operativ al datelor și
compararea lor cu prevederile Planului bazinal de apărare.
-s-a ținut legătura cu SGA – urile aferente din Bazinul Hidrografic Crișuri asupra
evoluției fenomenelor care au generat inundații.
-Verificarea respectării schimbului de date zilnice, în flux excepțional, cu Direcția Apelor
Gyula (Ungaria), conform regulamentelor de schimb de date meteorologice și hidrologice.
-a fost respectat schimbul de date zilnice, în flux excepțional, cu Direcția Apelor
Gyula (Ungaria), în timpul evenimentelor generate de inundații.
-Informarea, conform metodologiei stabilite de AN ”Apele Române”, pe timpul apelor
mari și a ghețurilor, asupra fenomenelor hidrometeorologice din bazin, a evoluției acestora,
asupra măsurilor de avertizare, asistență tehnică și apărare realizate și a rezultatelor obținute.
-s-a ținut legătura permanentă cu ANAR în vederea informării despre evoluția
fenomenelor din teren.
-Organizarea, participarea și elaborarea scenariilor pentru exercițiile de simulare de
apărare împotriva inundațiilor sau poluări accidentale.
- În perioada 26-27 iunie 2018 a avut loc exerciţiul de simulare a inundaţiilor în bazinul
hidrografic Crișuri, în conformitate cu prevederile „Planului principalelor activităţi ale
Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2018”, aprobat de către
Ministrul apelor şi pădurilor şi a Programului exerciţiilor de simulare a producerii de
inundații pentru verificarea modului de funcționare a fluxului informațional-decizional pentru
gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații pe anul 2018, în vederea verificării
modului de funcţionare a fluxului informaţional hidro-meteorologic de avertizare-alarmare a
populaţiei, a modului de conlucrare a tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor
de urgenţă generate de inundaţii, a modului în care administrația publică locală cunoaște
procedurile elaborate pentru managmentul riscului la inundații. Acţiunea s-a desfăşurat în
judeţul Sălaj - localităţile: Marca și Nușfalău și județul Bihor - localităţile: Sâniob și Sălard.
-
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-Comisia de verificare s-a deplasat în localitățile implicate în scenariul exerciţiului de
simulare, unde s-a verificat funcționarea fluxului informaţional la nivelul CLSU și s-au luat
măsuri pentru îmbunătățirea acestuia, tot în urma acestui exercițiu s-au făcut mai multe
propuneri de măsuri pentru îmbunăţirea gestionării situaţiilor de urgenţă generate de
inundații.
1Participarea la verificările de toamnă comune româno-ungare a lucrărilor de apărare
împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă și ape interne, atât pe teritoriul român,
cât și cel ungar.
1în lunile septembrie și octombrie au avut loc verificările comune româno-ungare
ale lucrărilor de apărare.

F o t o :
Comisia
româno –
ungară pe
teritoriul
român și
ungar în
perioada
verificărilor
de toamnă
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1

Analiza cauzelor calamităților produse de inundații și fenomene meteorologice
periculoase și raportarea zilnică a acestora, în timpul producerii fenomenelor.

1

Contribuția la achiziționarea materialelor și mijloacelor necesare apărării împotriva
inundațiilor.
1

în cursul anului 2018 au fost făcute achiziții de materiale și mijloace de
intervenție pentru completarea stocului de apărare, după cum urmează:
Nr.
crt.
1.

1

Cantitatea

Scândură de 2,5 cm., L=4m.

10 mc.

2.

Dulapi

10 mc.

3.

Sârmă neagră Ø 2-4 mm.

4.

Saci pentru pământ din polipropilenă

34925 buc.

5.

Lanterne cu acumulatori reîncărcabili

50 buc.

6.

Mantale de ploaie cu glugă

93 buc.

7.

Motopompă cu anexe și 150 ml. conductă
sau furtun
Material absorbant

1 buc.

8.
9.

Denumire material

2000 kg.

Motocositoare multifuncțională

2000 kg
1 buc.

ilor din administrarea SGA Bihor, respectiv SHI Crișul Alb.
-au fost completate stocurile de apărare din administrarea SGA Bihor și SHI Crișul

Alb cu materiale și mijloace de apărare achiziționate în funcție de deficit.
1

Participarea la controalele periodice ale lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor.
În perioada 05-07.11.2018 s-a desfășurat acţiunea de verificare a stării tehnice
şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor din
județul Bihor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, ale Ordinului ministrului
mediului și pădurilor și al ministrului administrației și internelor nr. 1422/192/2012
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate
de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții
hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona
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costieră, precum și ale Programului principalelor acțiuni ale Comitetului Ministerial
pentru Situații de Urgență (CMSU) pentru anul 2018.
Au fost verificate următoarele diguri de apărare: Dig MD și MS Crișul Repede, în
mun. Oradea, Dig MD și MS Canalul Colector în amonte și aval de podul rutier E671
Oradea-Arad, în loc. Homorog, Dig MD și MS Canalul Colector, în loc. Sânnicolau
Român, Dig MD și MS Canalul Colector, în loc. Tulca, Dig MD Crișul Negru, între
loc. Zerind și Frontiera de Stat, Dig MD Crișul Negru, în loc. Tinca, Dig MD și MS
Barcău, în loc. Tămășeu, Dig MD și MS Barcău, în loc. Sâniob și Dig MD și MS Ier,
în loc. Diosig și Săcueni.
În urma verificărilor, s-a constat că digurile sunt întreținute corespunzător, este
asigurată continuitatea liniei de apărare, neexistând zone cu tasări şi şleauri pe
coronamentul digului; nu se circulă pe coronamentul digului; sunt cosite şi nu există
zone cu vegetaţie excesivă cu rădăcini adânci, barierele sunt întreţinute corespunzător.
Construcțiile hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor au fost
supravegheate continuu, pentru asigurarea funcționării acestora în condiții de
siguranță.
Au fost verificate următoarele lucrări de regularizare: Amenajare mal stâng Crișul
Repede în mun. Oradea, aval pod Ferdinand, Regularizare Valea Peța în mun. Oradea,
Regularizare Valea Adona în mun. Oradea, Regularizare Valea Izvor în loc. Aleșd,
Amenajare Valea Brătcuța în loc. Bratca, Decolmatare Canalul CPE2 lângă Frontiera
de Stat și Decolmatare Canalul Culișer de la confluența cu Crișul Negru.
În urma acestor verificări s-a trasat un plan de măsuri pentru anul 2019 în
vederea remedierii eventualelor neconformități.
1Propuneri pentru îmbunătățirea și perfecționarea sistemului informațional operativ de
apărare împotriva inundațiilor.
1Verificarea și îndrumarea unităților de gospodărire a apelor din subordine pe linie de
apărare împotriva inundațiilor.
1Analiza în timp sau în urma apelor mari, după avarii sau cutremure, a stării lucrărilor
hidrotehnice din bazin.
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În luna iulie, ca urmare a viiturii de pe Valea Sighișoara, din bazinul hidrografic
Crișul Alb, jud. Arad, au fost afectate următoarele lucrări hidrotehnice:
- Consolidări de maluri din gabioane - 1500 ml
- Consolidări de maluri din anrocamente - 2000 ml
- Consolidări de maluri din piatră zidită - 120 ml
- Praguri de fund – 2 buc
- Poduri din beton – 3 buc
- Podețe – 4 buc
- Punți – 4 buc.

Pentru aceste lucrări hidrotehnice afectate au fost solicitate, în regim de urgență în
vederea înlăturării efectelor calamităților și reducerea riscului de inundații,
următoarele lucrări:
-

consolidări zid piatră – 3 km

-

consolidări gabioane – 2 km

-

podețe

- 15 buc.

-

căderi

- 5 buc.

-

praguri

- 3 buc.

1Analiza și evaluarea riscului la inundații la cele mai mari viituri.
Evaluarea pagubelor produse de către inundaţiile din lunile iulie-august 2018
s-a făcut de către reprezentanţii ABA Crișuri care au făcut parte din comisiile alcătuite
prin ordinul Prefectului jud. Hunedoara.
Pentru preîntâmpinarea unor evenimente neplăcute s-a propus executarea în regim de
urgență, din fondul de urgență al statului român, a următoarelor lucrări:
-consolidari zid de beton ciclopian -8 km
-podețe de acces- 18 buc.
-praguri- 18 buc.
-căderi- 4 buc.
Au fost propuse aceste lucrari în vederea înlăturării efectelor calamităților
produse în bazinul hidrografic Crișul Alb – Valea Prăvaleni (Ciungani) și a prevenirii
altor situații similare.
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1Organizarea, coordonarea și participarea la acțiunea de verificare a modului în care au
fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în
localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2017

privind

organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, ale Ordinului ministrului
mediului și pădurilor și al ministrului administrației și internelor nr. 1422/192/2012
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate
de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții
hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona
costieră, precum și ale Programului principalelor acțiuni ale Comitetului Ministerial
pentru Situații de Urgență (CMSU) pentru anul 2018, în vederea diminuării pagubelor
produse de inundaţii generate de revărsări ale cursurilor de apă sau din scurgeri de pe
versanţi, s-a desfășurat în perioada 16.04-27.04.2018, acţiunea de verificare a modului
în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi
rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari în judeţul
Bihor: au fost verificate 34 de cursuri de apă şi 47 de localităţi aferente. În județul
Bihor au fost identificate răzleț, pe majoritatea cursurilor de apă verificate deșeuri de
tip: vegetal uscat, vegetal lemnos, vegetal spontan în albia minoră și majoră, folii de
plastic, PET-uri, recipiente metalice, anvelope, materiale de construcții, etc.
În total 38 depozite de deşeuri, acestea fiind de tip:
-

depozite de material vegetal uscat – 13

-

depozite de material lemnos – 4

-

depozite de deșeuri (folii de plastic, PET-uri, recipiente metalice, materiale de

construcții, anvelope, materiale plastice, etc…) – 21
Verificarea localităților în care au fost realizate/întreţinute şanţurile şi rigolele
de scurgere a apelor pluviale s-a făcut aleatoriu. Având în vedere că nu au fost
înregistrate situații deosebite cauzate de neîntreținerea acestora, iar majoritatea
localităților verificate erau în proces de curățire a vegetației și decolmatare au fost
impuse măsuri cu termen permanent de întreținere a acestora în toate localitățile.
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Intervenție
Rapidă
Î ntregul personalul care își
desfășoară activitatea în vederea
intervenției rapide acționează cu
operativitate în cazul unor situații
de urgență, generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la
construcțiile hidrotehnice și poluări accidentale, inclusiv, în vederea îndeplinirii în bune
condiții ale obligațiilor și prevederilor care îi revin unității noastre în relațiile transfrontaliere
cu Ungaria.
Pe parcursul anului 2018 au avut loc o serie de acțiuni de instruire a personalului
angajat în cadrul formațiilor de intervenție rapidă cu privire la activitățile specifice
intervenției rapide, cum ar fi: stabilirea locațiilor în care se efectuează intervenția;
planificarea acțiunilor și a
modalităților de intervenție;
evaluarea logisticii necesare
transportului și intervenției;
deplasarea la intervenţie, transportul
materialelor și utilajelor din stoc la
punctele critice; intrarea în acţiune a
forţelor, amplasarea mijloacelor şi
realizarea dispozitivului; preliminar
de intervenţie; intervenție cu
utilajele din dotare în locațiile
identificate; instalarea și
supravegherea echipamentelor
instalate; asigurarea monitorizării sectoarelor de intervenție; realizarea, adaptarea şi
finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă; intervenția de prevenire;
intervenția de limitare a pagubelor; intervenția de înlăturare a efectelor negative ale
evenimentului; analiza impactului intervenției.
În cursul anului au avut loc câteva intervenții în caz de inundații, respectiv, în vederea
înlăturării efectelor inundațiilor, precum și acțiuni de prevenire și combatere a poluărilor
accidentale. Dintre acestea am aminti două acțiuni de intervenție mai relevante, ambele
desfășurându-se în luna aprilie pe cursurile de apă Ier și Mureș.
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În perioada 4-6 aprilie, o echipă de intervenție rapidă (formată din 9 angajați) a
acționat non-stop (timp de 48 de ore) în localitatea Diosig (jud. Bihor), în vederea pompării
apei din canalul de desecare în cursul de apă Ier. Pentru această operațiune a fost utilizată o
pompă de evacuare cu debitul de 9 mc/minut, precum şi echipamente de iluminat, întrucât s-a
acţionat non-stop şi pe timp de noapte.
În perioada 14-15 aprilie, echipa de intervenție rapidă (formată din 9 angajați ai
A.B.A. Crișuri) a participat la o acțiune de combatere a unei poluări accidentale, cu produse
petroliere, pe râul Mureș (pe teritoriul A.B.A. Mureș). Intervenția a avut loc pe raza localității
Bătuța (jud. Arad), utilizându-se două pompe de recoltare hidrocarburi, cu 250 kg de perlită,
o substanţă specială de absorbţie hidrocarburi, cu un baraj din estacade pe o lungime de 200
m şi altul din material absorbant pe o lungime de 150 m. Ca urmare a ajutorului operativ
acordat colegilor de la A.B.A. Mureș, de către echipa de intervenție rapidă a A.B.A. Crișuri,
unda de poluare a fost oprită cu succes

În ziua de 05 iunie, la barajul de la Tăut
(mal stâng Crișul Negru), a avut loc
exercițiul de simulare de intervenție în caz de inundații, prin folosirea pompelor din dotare.
La exercițiu au participat componenții formațiilor de intervenție rapidă, precum și personal
din cadrul altor compartimente ale A.B.A. Crișuri, însumând un total de 25 de angajați. Cu
această ocazie, au fost testate toate pompele aflate în dotarea activității de intervenție rapidă,
pe lângă exploatarea lor practică făcându-se și instructajul teoretic de rigoare.
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De asemenea, în timpul anului au mai avut loc și alte activități de intervenție propriuzisă în cazuri concrete de inundație sau poluare accidentală, precum și exerciții de antrenare a
personalului cu aceste atribuții specifice, utilizându-se echipamentele și mijloacele din
dotare.
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DISPECERAT
Activităţi desfăşurate în cadrul Dispeceratului Bazinal
-

Colectarea (recepţionarea) datelor de gospodărire a apelor de la:
o

88 staţii hidrometrice

o

14 staţii meteorologice

o

20 posturi pluviometrice

o

6 lacuri de acumulare cu program zilnic

o

25 staţii hidrogeologice;

o

3 derivaţii.

o

Validarea datelor de gospodărirea apelor;

o

Transmiterea de telegrame, informări, avertizări, prognoze şi rapoarte operative către
Conducerea

ABA Crişuri, Dispeceratul Administraţiei Naţionale „Apele

Române”, Ministerul Apelor şi Pădurilor, 6 Inspectorate Județene pentru Situaţii
de Urgenţă (Bihor, Arad, Hunedoara, Cluj, Sălaj şi Satu Mare), 6 Instituții ale
Prefectului (Bihor, Arad, Hunedoara, Cluj, Sălaj şi Satu Mare), 6 SGA – uri
(Bihor, Arad, Hunedoara, Cluj, Sălaj şi Satu Mare), Uzina Hidroelectrică Oradea,
ANIF – Filiala Teritorială Someş-Criş, DA Gyula şi Debrecen (Ungaria), cât şi la
primăriile oraşelor şi comunelor aferente bazinului Crişuri, în situaţii deosebite;
În decursul anului 2018 au fost transmise către toate structurile implicate în domeniul
situațiilor de urgență 734 de avertizări și atenționări de fenomene hidrometeorologice
periculoase, 117 avertizări hidrologice, 15 informări meteorologice, 185 de informări
de depășiri ale cotelor de apărare și 148 de informări de depășire ale pragurilor de
precipitații.
-

Elaborarea şi transmisia zilnică de telegrame (5) hidro-meteorologice la DA Gyula;

-

Transmisii şi recepţii de faxuri şi e-mail-uri;

-

Cunoaşterea şi respectarea riguroasă a instrucţiunilor privind avertizările hidro–
meteorologice şi poluărilor accidentale;
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-

Cunoaşterea modului de acţiune şi urmărirea cu responsabilitate a bilanţului hidrologic
pe râuri în perioadele de ape mici (secetă + fenomene de îngheţ);

-

Valorificarea eficientă a informaţiilor de gospodărire a apelor şi luarea celor mai bune
decizii;

-

Responsabilitate maximă în funcţionarea aparaturii din dotare, inclusiv a sistemului
automat;

-

Analiza detaliată a fluxurilor informaţionale de date de gospodărire a apelor;

-

Optimizarea fluxurilor informaţionale de gospodărire a apelor;

-

Elaborarea şi reactualizarea continuă a cheilor limnimetrice tabelare aferente staţiilor
hidrometrice din administrarea ABA Crişuri;

-

Actualizarea întregii documentații de flux informaţional şi baze de date;

-

Actualizarea continuă a aplicaţiei „Dispecer Ape”.

-

Validarea lunară a Proceselor Verbale cu Hidroelectrica şi IDRORADEA privind
volumele uzinate.
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PROGNOZA BAZINALA,
HIDROLOGIE SI
HIDROGEOLOGIE
Bazinul hidrografic Crişuri este situat în partea de NV a ţării având a suprafaţă de
14.860 km2, situându-se pe teritoriul judeţelor Bihor (în totalitate), Arad, Hunedoara, Cluj,
Sălaj şi Satu Mare (parţial).
Relieful bazinului este în trepte cu altitudini ce cresc de la vest spre est, de la 95 m la
1849 m (Vf. Bihor). Cuprinde un număr de 365 râuri cadastrate cu o lungime totală de 5452
km, având o densitate de 0,37 km / km2 (peste media pe ţară).

Apărăm, Prevenim, Educăm, Page 17

Configurarea reliefului sub formă de amfiteatru, orientarea generală a râurilor de la
est la vest, circulaţia maselor de aer de la vest la est, obstacolul creat de Munţii Apuseni la
cca. 100 km de graniţă, creează condiţii deosebite de scurgere în special la viituri.
Râurile au un regim accentuat de torenţialitate cu viituri frecvente şi de mare
amploare, cu timp de concentrare şi de scurgere scurt (24 – 48 ore), cu amplitutudini de până
la 10 m în zona îndiguită, creând numeroase probleme privind apărarea împotriva
inundaţiilor.
Principala caracteristică a bazinului o constituie existenţa a 4 râuri principale :
Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru şi Crişul Alb care traversează frontiera româno – ungară
unde se unesc două câte două iar în cele din urmă formează împreună Crişul Triplu care se
varsă în Tisa în dreptul localităţii Csongrad.

Activitatea de hidrologie şi hidrogeologie din bazinul Crişuri se desfăşoară pe baza
programelor anuale de activitate aprobate de conducerea AN „APELE ROMÂNE” şi
urmăreşte în principal :
•

Realizarea programului de observaţii şi măsurători complexe

•

Întocmirea de studii anuale în vederea constituirii fondului naţional de date
hidro – hidrogeo

•

Realizarea veghei hidro – meteorologice, colectarea, validarea,
transmiterea mesajelor şi avertizărilor, elaborarea de prognoze
hidrologice

•

Furnizarea de date, analize sinteze şi studii hidrologice pentru alte
compartimente din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Crisuri

•

Efectuarea de studii hidro – hidrogeologice, expertize, consultanţă pentru
terţi pe baza de comandă sau contract

•

Participarea la schimbul de date transfrontaliere conform prevederilor
Comisiei Mixte Româno – Ungare

•

Implementarea Directivei Cadru Apa a Uniunii Europene

•

Participarea la proiecte şi programe internaţionale
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Pentru realizarea obiectivelor mai sus menţionate organizarea activităţii

de

hidrologie si hidrogeologie se realizează prin :
•

Serviciul Prognoza bazinala, hidrologie si hidrogeologie care coordonează
activitatea a :
♣ 7 staţii hidrologice dupa cum urmeaza :

- staţia hidro Marghita – în bazinul Barcău şi Ier
- staţia hidro Oradea – în bazinul Crişului Repede
- staţia hidro Beiuş – în bazinul Crişului Negru superior şi
mijlociu
- staţia hidro Brad – în bazinul Crişului Alb superior
- staţia hidro Ineu – în bazinul mijlociu şi inferior al Crişul Alb,
precum şi afluenţii de stânga din bazinul inferior a Crişului
Negru
- statia hidrologica Stana de Vale – in bazinele reprezentative
Fantana Galbena si Iedut
- statia hidrologica Moneasa – in bazinul reprezentativ
Moneasa
Este o structură echilibrată şi cu posibilităţi operative de intervenţii în teren (cele mai
îndepărtate puncte situându-se la distanţa de sub 100 km de sediul staţiei, excepţie făcând
staţia hidro Oradea, pentru Crişul Repede superior, judeţul Cluj).
Reţeaua hidrometrică şi hidrogeologică din cadrul Bazinului hidrografic Crişuri
cuprinde :
•

88 staţii hidrometrice pe râuri

•

11 statii hidrometrice in bazine reprezentative

•

22 staţii hidrometrice la folosinţe cu măsurători sistematice

•

27 staţii hidrometrice pe lacuri de acumulare

•

115 staţii hidrogeologice cu 318 foraje

•

78 secţiuni satelit

•

50 / 21

•

93 posturi pluviometrice

izvoare / izvoare hidrogeo
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•

18 / 11

platforme şi profile nivometrice

Repartizarea pe staţii hidrologice a principalelor obiective
N

Obiective

Tota

Staţii hidrologice

r.

l
I n e Be Or M a S t a M

Brad

C

u

rt

i u a d rgh n a o n
s

ea

ita

d e ea
Val sa
e

1 S t a ţ i i

14

18

19

18

13

3

3

88

-

-

1

-

4

6

11

7

5

6

3

-

-

22

9

4

8

6

-

-

27

112

27

81

90

-

-

115/

hidrometrice pe
râuri
2 S t a t i i

-

hidrometrice in
b a z i n e
reprezentative
3 S t a ţ i i

1

hidrometrice la
folosinţe
4 S t a ţ i i

-

hidrometrice pe
lacuri

de

acumulare
5 S t a ţ i i
hidrologice

/

foraje
6 Secţiuni satelit
7 Izvoare

8

/

318
15

12

12

25

9

3

2

78

12

4

6/

16

5 3/1

4/

50/2

15

/3

2

1

13

18

i z v o a r e
hidrogeo
8 P o s t u r i

13

13

13

18

5

93

pluviometrice
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9 Platforme

1

şi

2

4/

2

p r o fi l e

-

5/6

1

3/

18/1

4

1

nivometrice

Activitatea de hidrologie răspunde de veghea hidro – meteorologică, de transmiterea
mesajelor şi avertizărilor, elaborarea de prognoze hidrologice, analize, sinteze şi studii
hidrologice.

Urmărirea celor amintite mai sus se realizează cu 88 staţii hidrometrice cu

observaţii de niveluri şi măsurători de debite din care 79 cu transmisie zilnică şi 9 cu
transmisie extraordinară.

Personalul angajat pentru realizarea programului este compus din :
•

49 salariaţi TESA din care:

- 28 cu studii superioare
- 17 cu studii medii

•

58 norme muncitori din care :

- 25 cu 1/1 normă
- 4 cu ¾ normă
- 58 cu ½ normă
- 4 cu ¼ normă

Observaţiile şi măsurătorile hidrogeologice sunt realizate şi de către agenţii hidro din
cadrul formaţiilor sau de persoane angajate pe bază de contract furnizare servicii.

Repartiţia personalului TESA şi a muncitorilor pe subunităţi
Subunităţi

SPBHH
Staţia hidro

TESA

Munc

Total

itori
Studii

Stu

1/1

¾

superi

dii

normă

normă

oare

me

12

12

6

3

dii
3

2
4

½ normă ¼ normă

-

2
1

14

3

Oradea
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Staţia hidro

7

5

2

6

-

8

Ineu
Staţia hidro

6

4

2

6

-

10

-

Beiuş
Staţia hidro

5

3

2

1

1

11

-

Brad
Staţia hidro

5

5

3

2

10

-

Marghita
Statia hidro

3

1

2

2

2

-

Vale
Statia hidro

5

1

4

1

Moneasa
Total ABA

49

34

15

25

-

-

1

Stana de
1
4

58

4

Crişuri

Statii automate : În bazinul hidrografic Crisuri sunt amplasate 88 statii automate, cu
efecte benefice privind operativitatea mesajelor şi avertizărilor, creşterea timpului de
anticipaţie a prognozelor şi a posibilităţilor de intervenţie, prin proiectele „DESWAT”,
„Reabilitarea Sistemelor Informationale in bazinele hidrografice Tisa si Crisuri”, si
„Dezvoltarea complexa cu rol de aparare impotriva inundatiilor a Crisului Negru –
Feketekomplex”, dupa cum urmeaza :
•

42 statii automate pe rauri si lacuri – proiect Deswat

•

29 statii automate pe rauri si lacuri – proiect Reabilitare

•

16 statii pluvio – proiect Deswat

•

1 statie automate H – proiect HURO
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Activitatea de hidrologie pe anul 2018. Programul de activitate pe anul 2018 a fost
realizat in totalitate.

Nr
.c
rt.

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

11

12

13

Numar de
observatii/
masuratori/
determinari
minimale pe
an:
Numar citiri la
mira
Numar
masuratori
temperatura apa
Numar
masuratori
temperatura aer
Numar
determinari
debite de apa
Numar recoltari
probe pentru
granulometrie
Numar recoltari
probe aluviuni in
suspensiemasuratori
complete
Numar recoltari
probe aluviuni in
suspensiemasuratori
simple
Numar
transmisii zilnice
Numar
masuratori
precipitatii
Numar citiri mira
la baraj
Numar
determinari de
debite de apa
defluente
Numar
determinari
parametri pentru
calculul
evaporatiei
Numar
masuratori
niveluri
piezometrice
efectuate de
observatori

Statia hidrologica
To
tal

In
eu

Brad

Be
iuş

Ora
dea

Mar
ghit
a

Stâ
na
de
Val
e

Mon
eas
a

72270

10220

131401387013870 9490 5110 6570

49640

5840

8030 8760 12410 5840 5110 3650

48910

5840

8030 8760 11680 6570 5110 2920

6704

1020

1160 1188 1476 828

456

576

264

48

60

36

60

48

12

372

60

60

60

72

60

24

36

5580

900

900 900 1080 900

360

540

59860

10220

116801387013410 8760 730 1460

84500

10950

109501314015330 12410 175204200

19710

6570 2920 5840 4380

624

96

48

384

96

8525

32760

8525

960

124802160 8280 8880
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14

15

16
17
18
19

Numar
masuratori
niveluri
piezometrice cu
statii automate
Numar
masuratori
temperatura in
foraje efectuate
de obs. si cu
statii automate
Numar
transmisie date
pentru buletinul
hidrogeologic
Numar
masuratori
adancime foraj
Numar pompari
experimentale
Numar profile
transversale pe
rauri la SH

26280

8395 4015 7665 6205

28860

9415 4255 8265 6925

264

96

96

60

3168

1236 216 828

888

14

31

45
352

56

72

12

76

72

52

12

12

Colaborarea transfrontalieră. Datorită specificului râurilor principale din bazin care
traversează frontiera cu

Ungaria, ne revine ca sarcină realizarea prevederilor Comisiei

Hidrotehnice Mixte Româno-Ungare. Schimbul zilnic curent al datelor hidrologice se
realizează de la 13 staţii hidrometrice (42% din totalul staţiilor cuprinse în Regulamentul
privind transmiterea reciprocă a datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice intre
Romania si Ungaria) si de la 9 foraje hidrogeologice (47%).
Schimbul de prognoze hidro de la 4 staţii hidrometrice (33% din total). De la 4 staţii
hidrometrice „perechi” (50% din total) se efectuează observaţii şi măsurători sistematice în
vederea determinării în comun a resurselor de apă.
Schimbul regional de date se realizează cu Direcţia Apelor Debrecen şi Direcţia
Apelor Gyula prin Dispeceratul Administratiei Bazinale de Apa Crişuri.
Se efectuează măsurători de debite comune şi simultane la staţiile hidrometrice
perechi de pe râurile: Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru şi Crişul Alb.
Programul de întreţinere şi reparaţii curente se realizează atât prin personalul propriu
activităţii de hidrologie cât şi cu sprijinul sistemelor hidrotehnice pentru lucrări de reparaţii
mai complexe, care necesită utilaje şi forţă de muncă calificată, existand o colaborare foarte
bună în acest sens.
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Stația hidrometrică Luncasprie (înainte și după)

Stația hidrometrică Balc (înainte și după)
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*
Stația hidrometrică Șiad (înainte și după)

O atenţie deosebită se acorda întocmirii de studii hidro – hidrogeo pentru terţi pe bază
de comandă sau contract. In anul 2018 au fost intocmite un numar de 152 studii hidrohidrogeologice pentru terti in valoare de 210.35 mii lei fara TVA.

L A B O R AT O R C A L I TAT E A
APELOR
Laboratorul Calitatea Apelor este un compartiment identificat în cadrul Administratiei
Bazinale de

Apa Crişuri, (acronim ABAC), organizată la nivelul bazinului hidrografic

Crişuri, cu sediul în municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr 35, cod poştal 410125, judeţul
Bihor. Laboratorul iși desfasoara activitatea în sediul Administratiei Bazinale de Apa Crişuri
Oradea. Laboratorul nu are localuri în alte spaţii ale Administratiei Bazinale de Apa Crişuri
Oradea. Date de contact: tel 0259442033, fax 0259444237, mail laborator@dac.rowater.ro.
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Laboratorul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu cerinţele standardului SR EN
ISO/CEI 17025:2005/AC:2007, “Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de
încercări şi etalonări,”, din anul 2007. La sfârșitul anului 2018, LCA Oradea a depus
documentele de reacreditare, pentru al patrulea ciclu de acreditare, conform standardului SR
EN ISO/IEC 17025:2018.
Prin auditurile interne, desfășurate în laborator, sunt furnizate informaţii despre
sistemul de management, în ceea ce priveşte conformitatea acestuia cu propriile proceduri şi
cu cerinţele standardului 17025.
Laboratorul Calitatea Apelor, prin efectuarea de analize fizico-chimice și biologice,
este parte activă în procesul de urmărire a calităţii apelor din bazinul hidrografic Crişuri.
Obiectul de activitate al laboratorului sunt tipurile de ape care fac parte din următoarele
subsisteme: râuri, lacuri, ape subterane și cel de ape uzate, care cuprinde evacuările directe în
emisar ale potențialelor surse de poluare.
LCA participă la scheme de competență interlaboratoare interne sau internaţionale
pentru testarea eficienței metodelor analitice utilizate la încercări.
Analizele efectuate de LCA stau la baza evaluării stării de calitate a apelor din bazinul
hidrografic, a întocmirii facturilor de prestări-servicii, către beneficiarii contractelor de apă
precum și la stabilirea gradului și al impactului asupra calității apelor date de poluările
accidentale.
Anual LCA efectuează în jur de 27000 de determinări de indicatori aferenți celor
peste 1700 de probe de apă, prelevate pe cuprinsul întregului bazin ce cuprinde 6 județe.
Este de asemeni partener lucrativ în cadrul Convenţiei Româno-Ungare, privitoare la
calitatea apelor de frontieră, efectuând analize fizico-chimice şi biologice cu frecvenţă lunară
pe cinci râuri, în secţiunile de frontieră.
La cerere, pe baza unei comenzi sau în urma încheierii unui contract, laboratorul
efectuează contra cost, analiza probelor de apă de la clienți externi.
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Realizarea Manualului de Operare care sta la baza Programului de activitate a LCA,
pentru anul 2018, este prezentata in tabelul de mai jos.

Subsistem
ul

Realizat
MO 2018
Apa

Total
realizat

Total
planificat

Sedimente

Indicatori
fizicochimici
generali

Metale

Indicatori
Biologici

REALIZA
T
%
Metale

râuri

9546

3170

440

22

13180

13869

95,02

lacuri

838

172

88

0

1098

1104

99,64

foraje

3030

2222

0

5252

5366

97,88

uzate

7137

182

0

7319

8682

84,32

TOTAL

20551

5748

528

26849

29021

92,52

22

Nerealizarea planului ( 7,48%) aferent determinărilor planificate a se executa în LCA Oradea
s-au datorat:
•pentru apele de suprafață -

condiţiilor meteorologice nefavorabile (secetă, ape mari,

viituri, ochiuri de apa) cazuri în care nu s-au putut preleva.
•pentru apele uzate - lipsei activității agenților economici, staţii monobloc cu pornire

automată, opriri ale activităţii de mai lungă sau scurtă durată.
Îndeplinirea Manualului de Operare s-a realizat cu un personal format din 19 de persoane din
care 15 persoane cu studii superioare și 4 persoane cu studii medii. Labratorul execută 53 de
încercări, din care 38 în regim acreditat. Dotarea laboratorului cuprinde 125 de echipamente
din care 40 de aparate de complexitate mare.
Resursele financiare alocate laboratorului pentru anul 2018 cuprind materiale și consumabile
specifice: reactivi, gaze speciale, piese de schimb, etc, (390 mii lei), reabilitarea unor spații
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din laborator pentru asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă (34 mii lei) cât și
investiții în aparatură (109 mii lei).

GESTIUNE, MONITORING ŞI
PROTECŢIA RESURSELOR DE
APĂ
! Asigură gestionarea şi valorificarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane;
! Gestionează şi răspunde pentru gospodărirea unitară şi durabilă a resurselor de apă de
suprafaţă şi subterane şi protecţia acestora împotriva epuizării şi degradării;
! Îndrumă şi răspunde de monitorizarea stării şi evoluţiei cantitative şi calitatiove a
apelor;
! Răspunde de realizarea băncii de date privind calitatea resurselor de apă de suprafaţă
şi subterane precum şi la folosinţele consumatoare de apă la nivelul bazinului
hidrografic Crişuri, validează, prelucrează şi stochează aceste informaţii;
! Coordonează reţeaua de observaţii şi măsurători privind monitoringul

calitativ al

apelor şi monitoringul efluenţilor;
! Desfăşoară acţiuni în legătură cu implementarea Directivelor Uniunii Europene în
domeniul gospodăririi apelor;
! Participă, în caz de producere a poluărilor accidentale, la activităţile operative de
avertizare a utilizatorilor de apă şi a autorităţilor administraţiei publice din aval,
de eliminare a cauzelor şi de diminuare a efectelor şi de monitorizare a propagării
undei poluante;
! Colaborează cu comisiile de dezastre, cu unităţile de ordine publică, cu autorităţile
publice teritoriale, pentru sănătate şi altele, pentru înlăturarea cauzelor şi efectelor
poluărilor accidentale;
! Elaborează şi urmăreşte aplicarea planurilor bazinale de prevenire şi de înlăturare a
efectelor poluărilor accidentale, gestioneaza planurile proprii de prevenire şi
combatere a poluărilor accidentale ale utilizatorilor de apa,
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! Evaluează daunele produse şi stabileşte valorile serviciilor executate de A.B.A Crisuri
Oradea pentru monitorizarea şi combaterea poluării accidentale şi recuperarea
acestora de la poluator;
! Furnizează date pentru calculul serviciilor de gospodărirea apelor la abonamentele
încheiate cu beneficiarii;
! Asigură calculul penalităţilor pentru depăşirea parametrilor de calitate înscrişi în
actele de reglementare;
! Alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, în toate
formele sale de utilizare;
! Realizarea de lucrări anuare, sinteze, studii de gospodărire a apelor;
! Întocmeşte raport privind stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate
urbane şi asigurarea necesarului de apă a populaţiei din localităţi;
! Contribuie la elaborarea planului de folosire a apei în perioadele hidrologice normale;
şi de evacuare a apelor uzate – balanţa apei;
! Elaboreaza sinteza privind calitatea apelor pe bazine hidrografice;
! Întocmeşte raportul privind colectarea şi epurarea apelor uzate (EUROSTAT);
! Elaborează raport privind stadiul calităţii apei în bazinul hidrografic;
! Participă la elaborarea planului de prevenire şi de combatere a efectelor poluărilor
accidentale;
! Întocmeşte planul de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare;
! Intocmeste Planul hidrometriei de exploatare a folosintelor,
! Elaborează anuarul privind caracterizarea şi gospodărirea apelor;
! Întocmeşte raport tehnic privind gospodărirea apelor subterane;
Intocmeste raportul privind penalităţile calculate pentru abateri de la prevederile
reglementate;
! Participă la activităţile internationale de schimb de date şi informaţii, la reuniun
tehnico-stiinţifice, studii şi proiecte în domeniul gospodăririi apelor , hidrologiei
şi hidrogeologiei
! Aplică prevederile convenţiilor şi ale altor acorduri intervaţionale din domeniul apelor
la care România este parte şi a implementării prevederilor legislaţiei armonizate
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cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi apelor, pe teritoriul
bazinului hidrografic Crişuri;
! Asigură instruirea şi perfecţionarea personalului din domeniul gospodăririi apelor în
centrele proprii de formare profesională şi/sau în colaborare cu alte instituţii
specializate;
! Realizează orice alte activităţi ori servicii necesare realizării obiectului principal de
activitate. organizeaza la nivel bazinal, reteaua de observatii si masuratori privind
monitoringul integrat al apelor – monitoringul ambiental si monitoringul
efluentilor, conform celor stabilite de A.N.”Apele Romane”.
! Elaboreaza programul anual de activitate al laboratoarelor, respectiv Manualul de
Operare al Sistemului de Monitoring, in concordanta cu obligatiile ce revin
Administratiilor de Apa, pentru realizarea atributiilor sale; supune programul
aprobarii A.N.”Apele Romane”.
! Analizeaza, valideaza si participa la transmiterea datelor de calitate a apelor; dispune
utilizatorilor de apa, masuri pentru remedierea situatiilor de poluare a resurselor
de apa.
! Organizeaza si indruma, conform programului unitar la nivel national, activitatea de
colectare, prelucrare, stocare si regasire a datelor de la utilizatori, privind calitatea
apelor uzate evacuate in receptori, desfasurata la nivelul Administratiilor Bazinale
de Ape si ale subunitatilor acestora.
! Organizeaza Sistemul de alarmare in caz de poluari accidentele a resurselor de apa
conform prevederilor S.A.P.A.-ROM, in sensul pevenirii, avertizarii si combaterii
situatiilor de poluari accidentale la nivelul bazinului hidrografic.
! Intocmeste si transmite la APM-rile judetene: “Raportul lunar privind calitatea apelor
naturale”.
! Colaboreaza la activitatea de sistem informational in domeniul monitoringului
integrat al apelor organizand si tinand la zi fondul de date pentru domeniul sau de
activitate; prelucreaza si stocheaza informatiile asupra calitatii resurselor de apa
pentru bazinul hidrografic.
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! Intocmeste si prezinta raportul tehnic privind modul de folosire si protectie a apelor
subterane.
! Elaboreaza planul de restrictii si folosire a apei in perioadele deficitare, pentru bazinul
hidrografic respectiv si il supune aprobarii Comitetului de bazin; ia masuri de
aplicare a prevederilor acestuia si contoleaza la utilizatori respectarea masurilor
impuse;
! Raspunde de modul de folosire si de protectie a apelor in bazinul hidrografic; asigura
si indruma aplicarea in activitatea generala a metodologiilor, actelor normative si
prescriptiilor tehnice privind folosirea si protectia apelor.
! Valideaza, prelucreaza si stocheaza informatiile obtinute in activitatea de analiza la
folosinte; constituie si tine la zi fondul de date privind folosintele consumatoare
de apa pentru bazinul hidrografic; elaboreaza cadastrul folosintelor consumatoare
de apa,la nivelul bazinului hidrografic;
! Contribuie la elaborarea sintezei cadastrale bazinale pentru folosintele consumatoare
de apa, conform Ordinul MMGA 1276/2005.
! Colaboreaza la activitatea de sistem informational in domeniul gospodaririi apelor si
elaboreaza subsistemul informational pentru domeniul sau de activitate la nivelul
bazinului hidrografic.
! Aplica prevederile programului de asigurare a surselor de apa, in concordanta cu
prognozele hidrometeorologice si stadiul lucrarilor de asigurare a surselor de apa
si de epurare a apelor uzate la nivelul bazinului hidrografic;
! Face propuneri pentru elaborarea, modificarea, completarea si promovarea unor
instructiuni metodologice , a unor acte normative si standarde specifice pentru
domeniul de gospodarire cantitativa si calitativa a apelor; asigura implementarea
instructiunilor metodologice specifice, la nivelul Sistemelor de Gospodarire a
Apelor.
! Se preocupa de urmarirea productiei la folosintelor in vederea facturarii;
! Participa in comisii de specialitate, seminarii si altele, la indeplinirea obligatiilor
internationale privind gospodarirea cantitativa si calitativa a resurselor de apa pe
rauri care formeaza sau traverseaza frontiera de stat in bazinul hidrografic;
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! Analizeaza si implementeaza la nivelul bazinului hidrografic, metodologiile de
stabilire a debitelor de servitute si cele salubre, obligatorii in albii in raport cu
specificul sectoarelor de rau respective si cu gradul de amenajare a bazinului
hidrografic;
! Colaboreaza cu celelalte compartimente ale A.B.A Crisuri Oradea, pentru problemele
de gospodarire a apelor, in vederea rezolvarii corespunzatoare a sarcinilor care
revin acstora;
! Intocmeste si prezinta referate si note tehnice in domeniu, solicitate de celelalte
compartimente, de conducerea administratiei; analizeaza si avizeaza diversele
solicitari in domeniul gospodaririi apelor, ale compartimentelor sau unitatilor din
teritoriu, adresate conducerii administratiei.
! Stabileste pentru activitatea de Avize –Autorizatii indicatorii si valorile limita de
emisie (VLE) care vor fi cuprinsi in actele de reglementare la evacuarea apelor in
receptori naturali
Realizari 2018

!In cadrul gestionarii şi valorificarii resurselor de apă de suprafaţă şi subterane

Pe baza volumelor de apa solicitate / realizate de folosintele din bh Crisuri
s-a intocmit realizarea balantei apei pentru anul 2018.
Cerinta totala de apa din resurse de suprafata si subterane a fost de 128,85
mil. mc din care s-a realizat un volum de 107,43 mil mc, indicele de realizare fiind de
83,38 %.
Pe surse de apa situatie este redata in graficul de mai jos
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Situatia realizarii
balantei apei
pe
activitati se prezinta
astfel:

!Calitatea resurselor de
apa monitorizate de ABA
Crisuri in anul 2018.
Conform “Manualului de
Operare a Sistemului de
Monitoring” au fost
stabilite,

pentru monitorizare in anul 2018, urmatoarele corpuri de apa, pe

subsisteme :

• 64 corpuri de apa prin 74 sectiuni pentru subsistemul rauri ;
• 8 corpuri de lac, printr-un numar de 11 sectiuni pentru subsistemul lacuri ;
•162 evacuari pentru subsistemul ape uzate;
•134 foraje de control din care 17 izvoare pentru subsistemul ape subterane ;
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EVALUAREA CORPURILOR DE APA NATURALE
Evaluarea s-a realizat cu programul ARQ4
Dupa elementele fizico-chimice generale a fost evaluata starea a 50 corpuri de apa
naturale, pe o lungime de 1355,06 km.
Rezultatele incadrarii corpurilor de apa monitorizate in stare fizico- chimica se prezinta
astfel:
Stare foarte buna (FB) – 1 corp de apa, reprezentand 2,00%
Stare buna (B)

– 36 corpuri de apa, reprezentand 72%

Stare moderata(M)

– 11 corpuri de apa, reprezentand 22%

Repartitia lungimilor conform evaluarii starii fizico- chimice generale este urmatoarea:
12,81 km reprezentand 0,95% stare foarte buna (FB)
1097,69 km reprezentand 81% stare buna (B)
244,56 km reprezentand 18,05% stare moderata(M)

Dupa poluanti specifici, situatia se prezinta astfel:
47 corpuri cu o lungime de 1303,55 km, se afla in stare foarte buna
3 corpuri cu o lungime de 51,51 km, se afla in stare buna

Starea chimica s-a stabilit pentru 31 corpuri de apa pe o lungime de 743,15 km si se
incadreaza in stare buna.

EVALUAREA CORPURILOR DE APĂ PUTERNIC MODIFICATE ȘI
ARTIFICIALE
In anul 2018

in spatiul hidrografic Crisuri au fost monitorizate 14 corpuri de apa

puternic modificate din care un corp de apa artificial, prin 18 sectiuni, pe o lungime
totala de 737,93 km.
Rezultatele incadrarii corpurilor de apa in potential dupa elementele fizico- chimice se
prezinta astfel:
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-Potential bun

- 6 corpuri de apa, reprezentand 42,86%

-Potential moderat

- 8 corpuri de apa, reprezentand 57,14%

Repartitia lungimilor conform evaluarii potentialului este urmatoarea:
-368,41 km reprezentand 49,18% potential bun
-369,52 km reprezentand 50,82% potential moderat
Dupa poluanti specifici, au fost monitorizate 14 corpuri de apa puternic modificate pe
o lungime de 737,93 km.
- 10 corpuri cu o lungime de 538,32 km, se afla in potential maxim
- 4 corpuri cu o lungime de 199,61 km, se afla in potential bun
Starea chimica s-a stabilit pentru 5 corpuri de apa pe o lungime de 188,72 km si se
incadreaza in stare buna.

SUBSISTEMUL LACURI DE ACUMULARE
Pentru subsistemul lacuri, s-au monitorizat 8 corpuri prin 11 sectiuni.
Numărul total de corpuri de apă delimitate – lacuri - la nivel de BH Crisuri este de 8
din care 7 lacuri de acumulare si 1 lac artificial rezultat in urma excavatiilor (lacul
Ghioroc).
Evaluarea s-a facut dupa elementele fizico- chimice si poluanti specifici.
Rezultatele incadrarii corpurilor de apa in potential dupa elementele fizico - chimice
se prezinta astfel:
Potential bun

- 4 corpuri reprezentand 50,0 %

Potential moderat

- 4 corpuri reprezentand 50,0 %.

Dupa poluanti specifici 5 lacuri se incadreaza in potential maxim si 3 lacuri se
incadreaza in potential bun.
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Situatia este redata in graficul de mai jos:

! S-a solicitat de la toti agentii economici si institutiile publice necesarul de apa pentru
anul 2018, necesar

care a stat la baza balantei apei plan si a abonamentelor

incheiate.
! S-au intocmit anexele la abonamentele si actele aditionale incheiate pentru anul 2018
privind:
-

Contributia pentru primirea apelor uzate in resurse de apa pentru toate

folosintele cu evacuare;
-

Valori medii zilnice ale indicatorilor de calitate a apelor reziduale

admise la evacuare in resurse de apa
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!S-au prelucrat, validat si transmis comp. MESE
trimestriale / semestriale/anuale

datele (note de calcul)

lunare/

pt. facturare, atat a volumelor de apa captate cat si

calculul cantitatilor de poluanti evacuati.
!S-au realizat verificări de realizare a nivelului contribuţiilor şi serviciilor la unitatile cu
pondere
!S-au calculat si aplicat penalitati pentru depasirea concentratiilor reglementate la
evacuarea in resurse de apa in valoare de 563984,12 lei din care s-au incasat373769,56
procentul de incasare fiind de 66.3 (%), restul proceselor verbale aplicate se afla fie in
termen sau in litigiu .
!S-au reactualizat datele in baza actelor de reglementare emise in modulul HIDROMAPFolosirea apelor din prog. WIMS.
!S-au stabilit pentru activitatea Avize –Autorizatii indicatorii si valorilor limita de
emisie (VLE) cuprinsi in actele de reglementare la evacuarea apelor in receptori naturali
!S-au reactualizat semestrial fisele de gospodarire a apelor
!Participarea specialistilor la intalniri de lucru
!Asigurarea permanentei la poluari accidentale si participarea la depistarea surselor de
poluare cand a fost cazul
!S-a asigurat fundamentarea tehnica pentru sustinerea in instanta a divergentelor si/sau
litigiilor rezultate din activitatea de incheiere a abonamentelor, de urmarire a realizarii
prevederilor acestora si de aplicare a penalitatilor pentru abateri de la regimul de
prelevare si de evacuare din/in resurse
!S-au realizat actiuni de indrumare a subunitatilor de gospodarire a apelor

!Realizarea de lucrări anuare, sinteze, studii de gospodărire a apelor

•Planul de folosire a apei in perioadele hidrologice normale si

de evacuare a ape lor uzate - balanta apei - programare pentru anul 2019,
- realizarea prevederilor balantei la:
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- semestrul I 2018
- total an 2017

•Sinteza privind calitatea apelor pe bazine hidrografice pentru anul 2018
•Raport privind starea calitatii apei in bazinul hidrografic
•Raportari EIONET privind starea mediului (emisii de poluanti in apele de suprafata)
•Planul de prevenire si de combatere a efectelor poluarilor accidentale
•Anuarul privind caracterizarea si gospodarirea apelor,
•Raport tehnic privind gospodarirea apelor subterane
•Raport privind colectarea si epurarea apelor uzate
•Analizarea/actualizarea Planurilor de restrictii si folosire a

apei in perioadele deficitare
•Analizarea/actualizarea fiselor de gospodarire a apelor
•Manualul de operare al Sistemului de monitoring pentru anul 2019
•Rapoarte lunare privind penalitatile aplicate si incasate
•Reactualizarea Planul Hidrometriei de Exploatare la folosintele de apa

pentru anul 2019
•Raportarea privind „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane și a

capacităților în execuție și puse în funcțiune pentru aglomerări umane (ce intra sub
incidenta Directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane)

Avize Autorizații
Principala pârghie în administrarea resurselor de apă și în aplicarea mecanismului
economico-financiar o reprezinta actele de reglementare din domeniul gospodăririi apelor,
acte tehnico-juridice care implică răspunderea administratorului resursei de apă, atât pentru
alocarea resursei, cât şi pentru primirea apelor uzate în emisarii naturali, la nivelul bazinului
hidrografic.
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De asemenea, această activitate contribuie și are un rol important în atingerea
obiectivului strategic privind cunoaşterea resurselor de apă, protecţia acestora împotriva
epuizării şi degradării, punerea în valoare şi utilizarea durabilă a resurselor de apă de
suprafaţă şi subterane.

Emiterea actelor de reglementare integrează o serie de activităţi şi implică din partea
A.N. “Apele Romane” Administratia Bazinala de Apa Crisuri Oradea, ca administrator al
domeniului public a apelor, următoarele:
• cunoaşterea resursei de apă în bazinul hidrografic respectiv şi implicit elaborarea
bilanţului cantitativ şi a bilanţului de încărcare cu poluanţi a resursei;
• monitorizarea emisarului natural, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ;
• controlul evacuărilor de apă uzată a folosinţelor, pentru verificarea modului de
încadrare în valorile parametrilor de calitate autorizaţi;
• o dotare corespunzatoare cu aparatură de laborator, cu tehnică de calcul precum şi
existenţa unui personal de specialitate, foarte bine pregatit pentru parcurgerea procedurilor de
avizare/autorizare a folosințelor de apă;
• acţiuni de inspecţie specifice la folosinţa de apă, în vederea verificării modului de
respectare a amplasamentului, a prevederilor legislației în domeniu privind angajamentele
negociate cu U.E. și a respectării condițiilor impuse prin aviz sau prin autorizaţia de
gospodărire a apelor.

Actele de reglementare emise de A.N. “Apele Române” Administratia Bazinala de
Apa Crisuri Oradea, la solicitarea utilizatorului de apă, sunt:
- aviz de gospodărire a apelor - pentru promovarea și execuția lucrărilor de investiții
ce sunt construite pe ape sau în legatură cu apele;
- autorizație de gospodărire - pentru exploatarea lucrărilor mai sus menționate;
- avize de amplasament, pentru amplasarea unor obiective economice și sociale în
zona inundabilă a albiei majore si in zonele de protectie a cursurilor de apa, cu realizarea
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anticipată a lucrărilor și măsurilor necesare pentru evitarea pericolului de inundare și
asigurarea curgerii apelor;
- permise de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva
inundațiilor.

Realizări 2018:
În cadrul Biroului Avize Autorizații de Gospodărire a Apelor – Administratia Bazinala
de Apa Crisuri Oradea, având un colectiv compus din 8 specialişti, s-au emis 793 de acte de
reglementare, din care:
- 242 de avize de gospodărire a apelor;
- 107 de notificari pentru inceperea executiei;
- 319 de autorizații de gospodărire a apelor;
- 117 de notificari de punere in functiune;
- 1 permis de traversare;
- 7 avize de amplasament

Au mai fost intocmite:
- 16 referate tehnice de specialitate
- 47 de consultanțe tehnice.

Suma totală încasată pentru emiterea actelor de reglementare din punct de vedere al
gospodaririi apelor, a fost de 829 369 lei.

Alte activitati ale biroului Avize – Autorizatii:
- diverse raportări catre sediul central
- participare la sedintele Comisiei de Analiza Tehnica (C.A.T.), la dezbaterile publice
si grupurile de lucru organizate de Agentiile de Protectia Mediului Judetene (6 agentii:
A.P.M. Bihor, A.P.M. Arad, A.P.M. Cluj, A.P.M. Satu Mare, A.P.M. Salaj, A.P.M. Hunedoara)
- participare la sedintele C.T.E.
Apărăm, Prevenim, Educăm, Page 41

- participare la licitatiile pentru inchirierea perimetrelor din albiile minore ale
cursurilor de apa, organizate de A.B.A. Crisuri Oradea
- actiuni comune de verificare si control cu alte birouri: I.B.A., G.M.P.R.A.,
Hidrologie, etc.

INSPECȚIA APELOR
Activitatea de inpectie a apelor, din cadrul ABA Crisuri Oradea se desfasoara in
spaţiul hidrografic al bazinului hidrografic Crisuri, reprezentând autoritatea si aplicand legislaţia
in domeniul gospodăririi apelor pe teritoriul administrativ al judeţelor Bihor, Arad, Hunedoara,
Cluj, Salaj si Satu-Mare.
Pentru activitatea de îndrumare si control, in evidentele A.B.A. CRISURI, pentru anul
2018 se afla un număr de 739 obiective, repartizate astfel:
DIREC

Structurile din cadrul ABA CRisuri care efectuează
activitatea de îndrumare si control

Tipul
obiectivelor

A.B.A. Crisuri - Serviciul 1BA (6 inspectori)

A

Număr
dc
obiective
179

S.G.A. Bihor (3 inspectori)

A

11

Total obiective de tip A

190

A.B.A. Crisuri - Serviciul IBA

B

304

S.G.A. Bihor

B

245

Total obiective dc tip B

549

TOTAL OBIECTIVE

739

In anul 2018 au intervenit modificări in structura SIBA – un coleg si-a dat
demisia (luna martie ), un coleg a fost transferat la ITA SGA (luna octombrie), iar un
coleg a intrat in concediu medical in cursul lunii octombrie 2018 si pana in prezent, fapt
ce a condus la ingreunarea realizarii Planului de activitate propus pentru anul 2018. Din
luna iulie 2018 s-a angajat un coleg nou in cadrul SIBA.
De asemenea in cursul anului 2018 au intervenit modificari si in structura ITA
SGA Bihor, incepand cu luna iulie, o colega s-a pensionat iar din luna august alt coleg a
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fost transferat la compartimentul UCC din cadrul Biroului Exploatare, fapt ce a condus
la ingreunarea realizarii Planului de activitate propus pentru anul 2018.

Din luna

noiembrie 2018 s-a transferat un coleg de la Serviciul IBA in cadrul ITA- SGA Bihor.
II. CONTROALE TEMATICE
Controale lunare:
1. - Verificarea activitatii de extracţie a agregatelor minerale din albiile, malurile
cursurilor de apa din terasa, s-a materializat intr-un număr de 38 controale
Verificările la balastiere se efectuează doar de către reprezentaţii SIBA.
1. - Verificarea stării tehnice a barajelor din categoria de importanta C si D
S-au efectuat 29 verificări din partea SIBA si 6 verificari din partea ITA din cadrul
SGA Bihor.
1. - Verificări la MHC -uri:
b. SIBA - 20 controale la cele 20 MHC-uri existente
c. SGA Bihor - ITA - 6 controale la cele 6 MHC-uri prevăzute
Controale trimestriale:
1. - Verificarea stării tehnice si a îndeplinirii masurilor dispuse anterior la alimentările
cu apa si la statii de epurare desfasurata ca activitate permanenta:
b. SIBA - a înregistrat un număr de 29 controale la folosinţe de tip A din cele 29
propuse si la 89 controale la cele 102 folosinţe de tip B
c. SGA Bihor - ITA - a efectuat 40 controale la folosinţe de tip B din cele 40 propuse
1.

- Verificarea folosinţelor IED s-a efectuat doar de cartre reprezentanţii SIBA, la un
număr dc 59 unitati din totalul de 66

2.

- Verificarea la iazuri de decantare, depozite de deşeuri, halde de steril s-au
efectuat 17 controale din cele 18 propuse

Controale semestriale:
1. - Verificarea stări de salubrizare si igienizare a cursurilor de apa, lacurilor de
acumulare, baltilor si malurile acestora, starea şanţurilor si a rigolelor pentru asigurarea
curgerii apei pluviale:
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a. SIBA a efectuat 64 controale, din care 28 controale efectuate impreuna cu
reprezentantii SGA Bihor + GNM CJ Bihor + ISU Crisana + Prefectura Bihor
2. SGA Bihor - ITA: s-au fectuat un număr de 14 controale din cele 14 propuse 2.
Verificarea folosinţelor subterane:
Personalul SIBA a efectuat 9 verificări la ag. ec. de tip A si un număr de 113 controale la
folosinţe de tip B iar la nivel de SGA Bihor - ITA: 50 controale la folosinţe de tip B.
2.

Verificări la poduri si podeţe:
a.SIBA: s-au efectuat 5 controale
b.SGA Bihor – ITA: au efectuat 1 control

In anul 2018 s-au aplicat 52 sancţiuni:
Inspectorii din cadrul SIBA a aplicat un numar de 43 avertismente iar cel din cadrul
ITA SGA Bihor a aplicat un numar de 9 avertismente.
De asemenea inspectorii din cadrul SIBA si ITA SGA Bihor au efectuat un număr de 12
inspecţii pentru soluţionarea unor sesizari, din care 4 s-au finalizat cu aplicarea sancţiunii de
„Avertisment'’ si imputarea cantitatilor de agregate minerale exploatate.
Toate sesizările au fost soluţionate in termenul legal de 30 zile.
In anul 2018 a avut loc o poluare accidentala in bh CRISURI. In luna iunie 2018 (in data de
02.06.2018) pe cursul de apa Ierul Ingust au avut loc deversari de ape reziduale cu continut
de titei datorita fisurarii unei conducte de la statia de epurare Abramut -Parc 1 Mihai Bravu
(care era scoasa din functiune de cca 10 ani si care era blindata la ambele capete). Fenomenul
s-a produs la cca. 15 m de malul drept al vaii Ierul Ingust, apa deversandu-se pe teren si o
parte ajungand in vale. S-a actionat cu baraje si materiale absorbante, poluarea neavand
efecte semnificative asupra ecosistemului. ABA Crisuri nu are agenţi economici in care sa fie
cuprinşi in Programe de supraveghere speciala.
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Plan Management Bazinal
Pentru anul 2018 au fost prevăzute și realizate activități privind implementarea
Directivei Cadru privind Apă 2000/60/EC (DCA) și a celorlalte directive europene din
domeniul apei, cele mai însemnate fiind următoarele:
! Monitorizarea și evaluarea implementării programelor de măsuri aferente Planului de

management bazinal al spațiului hidrografic Crișuri 2016 - 2021, în conformitate cu
cerințele art. 11 și art. 15(3) ale Directivei Cadru Apă 2000/60/CE (DCA) la nivel
spațiului hidrografic Crișuri;
! Publicarea pe website-ul instituției a Calendarului şi programului de lucru privind

activitățile de participare a publicului în scopul realizării celui de-al 3-lea Plan de
Management al spațiului hidrografic Crișuri și a celui de-al 2-lea Plan de Management
al Riscului la Inundații al spațiului hidrografic Crișuri, în data de 22.12.2018, conform
cerințelor din art.14 DCA;
! Realizarea contribuțiilor privind derularea implementării prevederilor Directivei

2013/39/UE de modificare a Directivei 2000/60/CE și Directivei 2008/105/CE în ceea ce
privește substanțele prioritare din domeniul apei, prin actualizarea bazei de date privind
inventarul emisiilor, descărcărilor și pierderilor de substanțe prioritare pentru perioada
2014-2016 la nivelul spațiului hidrografic Crișuri;
! Analiza unor documentații tehnice referitoare la proiecte de infrastructură în vederea

formulării unui punct de vedere privind evaluarea impactului investiției asupra corpului
de apă cu accent pe posibilitatea de deteriorare/nedeteriorare a stării corpurilor de apă sau
de atingere/neatingere a obiectivului de mediu a corpurilor de apă, în vederea emiterii
Declarației Autorității Competente din domeniul gospodăririi apelor;
! Actualizarea anuală a Registrului privind zonele protejate aflate în legătură cu mediul

acvatic la nivelul spațiului hidrografic Crișuri, conform cerințelor din art.6 DCA, pentru
următoarele categorii de zone protejate:
- zone de protecție pentru captările de apă destinate consumului uman;
- zone desemnate pentru protecția habitatelor sau a speciilor unde menținerea sau
îmbunătățirea situației apelor este un factor important pentru protecția acestora, inclusiv
siturile Natura2000;
- zone desemnate ca zone vulnerabile pe baza Directivei 91/676/CEE privind protecția
apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;
- zone desemnate pentru protecția speciilor acvatice cu importantă economică.

Apărăm, Prevenim, Educăm, Page 45

! Analiza planurilor de management ale ariilor naturale protejate Natura 2000 aprobate și

identificarea măsurilor relevante pentru managementul a resurselor de apă; ținerea la zi a
listei custozilor și administratorilor care operează în spațiul hidrografic Crișuri.
! Actualizarea datelor spațiale privind punctele de prelevare ale folosințelor de apă, în

format GIS;
! Urmărirea implementării Directivei Cadru Apă în conformitate cu cerințele art. 11, la

nivelul spațiului hidrografic Crișuri prin colectarea, analiza și transmiterea datelor și
informațiilor necesare activităților privind implementarea Programului Comun de Măsuri
(JPM) al Districtului Hidrografic Internațional al Fluviului Dunărea actualizat – partea
A, conform cerințelor Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea.
! Urmărirea și raportarea către Ministerul Apelor și Pădurilor a stadiului de realizare a

măsurilor cuprinse în planurile de acțiune ale Directivelor Europene din ACQUIS-ul
Comunitar Cap. 22 Protecția Mediului – Calitatea Apei, respectiv a realizării planurilor de
măsuri prioritare pentru anul 2017. Activitatea se referă la colectarea, analiza și raportarea
datelor și informațiilor privind continuarea implementării prevederilor Directivei
Consiliului nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, prin elaborarea
raportului semestrial privind „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate
urbane și a capacitaților în execuție puse în funcțiune”, respectiv:
•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 Directiva
91/271/CEE;
•Urmărirea conformării cu dispozițiile art. 5 din Directiva 91/271/CEE în
aglomerările urbane mai mari de 10.000 l.e.;
•Urmărirea asigurării, prin acte de reglementare specifice, a unui nivel de colectare și
epurare corespunzător pentru aglomerările cu peste 2.000 l.e.;
•Monitorizarea și evaluarea datelor privind calitatea apelor uzate urbane în
conformitate cu cerințele de raportare ale art. 15 si art. 17 ale Directivei 91/271/CEE
privind epurarea apelor uzate urbane.
! Contribuție la elaborarea și testarea Metodologiei de determinare a indicatorilor

hidromorfologici ai cursurilor de apă din Romania pentru corpurile de apă
nepermanente;
! Realizarea contribuțiilor la elaborarea structurii bazei de date privind lucrările care

generează presiuni hidromorfologice situate pe cursurile de apă aferente A.B.A. Crișuri;
! Contribuție la elaborarea unor acte normative ce vizează stabilirea sectoarelor de

cursuri de apă unde se propun restricții de realizare de lucrări și activități care ar putea
afecta starea ecologică a apelor;
Apărăm, Prevenim, Educăm, Page 46

! Elaborarea și transmiterea rapoartelor semestriale privind realizarea acțiunilor A.B.A.

Crișuri cuprinse în Planurile Locale de Acțiune pentru Protecția Mediului la nivelul
județelor aferente și în Planul Regional pentru Protecția Mediului, aflate în vigoare
! Contribuții la elaborarea rapoartelor periodice privind realizarea planului de acțiuni

pentru realizarea la nivelul județului Bihor a Programului de guvernare;
! Participare la activitățile proiectului JOINTISZA - Consolidarea cooperării în cadrul

realizării planurilor de management a bazinelor hidrografice și a planurilor de prevenire
a riscului la inundații pentru îmbunătățirea stării apelor în bazinul internațional al râului
Tisa, completarea chestionarului pentru stakeholderi (ca parte interesată) pentru
identificarea principalelor probleme de management al apelor, furnizarea de date specifice
referitoare la spațiul hidrografic Crișuri.
! Participare la ședințele Comisiei Tehnico - Economice (C.T.E.) a A.B.A Crișuri

și

analiza documentațiilor aferente;
!Participarea la seminarii, workshop-uri, conferințe și dezbateri publice legate de

implementarea Directivei Cadru privind Apa și a celorlalte Directive Europene în
domeniul calității apei;
!Contribuție la actualizarea sistemului de monitoring al corpurilor de apa de suprafață -

prin analiză și propuneri privind sistemul de monitorizare în conformitate cu cerințele
DCA;
! Contribuția la elaborarea raportului național – cu informațiile corespunzătoare spațiului

hidrografic Crișuri – pentru actualizarea datelor în Sistemul European Informatic privind
Apa , conform cerințelor Comisiei Europene referitoare la Directivele Europene privind
calitatea apei;
!Informarea secretariatului Comitetului de Bazin Crișuri cu privire la măsurile de

implementare a Directivei Cadru privind Apa 2000/60/EC, care impun participarea
publicului în proces;
!Contribuție la dezvoltarea și modernizarea activității de monitoring cantitativ și

calitativ, în conformitate cu prevederile Directivelor Europene în domeniul calității apei;
!Pentru urmărirea lucrărilor și activităților desfășurate pe ape sau în legătură cu acestea,

la nivelul spațiului hidrografic Crișuri s-au efectuat verificări cu instrumentele GIS
existente ale poziționării spațiale a unor obiective cuprinse în documentațiile tehnice
înaintate în vederea obținerii avizului/autorizației de gospodărire a apelor sau pentru
întocmirea documentațiilor de licitații, după caz, la solicitarea Biroului Avize-Autorizații
și a Sistemului de Gospodărirea Apelor Bihor. Verificarea poziționării spațiale în GIS a
fost efectuată pentru un număr de 293 de obiective, din care: 122 perimetre de exploatare
agregate minerale, 88 de obiective pentru folosințe consumatoare (captări de apă,
evacuări de ape), 13 zone de protecție pentru captările de apă destinate consumului uman,
12 perimetre apă geotermală, 3 verificări spațiale în cadrul unor documentații pentru
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poduri, drumuri și modernizări de drumuri, 26 verificări spațiale în cadrul unor
documentații pentru traversări de cursuri de apă și lucrări hidrotehnice și 29 alte tipuri de
activități.

CADASTRU și PATRIMONIU
Cadastru și patrimoniu a realizat în cursul anului 2018 următoarele:
1.Ținerea la zi a evidențelor din cadastrul apelor.
Biroul de Cadastru și Patrimoniu ținând cont de Ordinul nr. 1276/2005 privind
aprobarea “Metodologiei de organizare, păstrare și gestionare a Cadastrului apelor din
România”, în cursul anului 2018 a actualizat datele în vedere actualizării dosarelor pe
obiective.
ϖ În acest sens culegerea datelor s-a efectuat în funcție de priorități și de importanța
obiectului.
Numărul controalelor planificate și efectuate în vederea actualizării dosarelor la
obiectivele hidrotehnice la:
-SGA BIHOR pe anul 2018: Programat:
2476
Realizat până în dec.: 2767
-SHI Crișul Alb pe anul 2018:
Programat:
2204
Realizat până în dec.: 2467
-Biroul cadastru și patrimoniu pe anul 2018:
Programat:
24
Realizat până în dec.: 31
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Pe baza observațiilor din teren s-au întocmit procese verbale de constatare, de SHI Crișul
Alb, de SGA Bihor, de birourile din ABA Crișuri printre care și biroului cadastru și
patrimoniu.
Astfel au actualizat informațiile din banca de date specifică, existente la nivel ABA
Crișuri.
S-au întocmit "dosarele obiectiv", pe baza controalelor la obiectivele existente și s-a
actualizat baza de date.
Lungimea cursurilor de apă din bazinul hidrografic Crișuri, ce constituie obiectul
verificării pe linie de cadastrul apelor aflate în administrarea ABA Crișuri Oradea este de
5785 km din care:
-Crișul Alb cu afluenți
1512 km (26%)
-Crișul Negru cu afluenți
1808 km (31%)
-Crișul Repede cu afluenți
1206 km (21%)
-Barcău cu afluenți
1259 km (22%)
Numărul de obiective cadastrale (consumatoare, neconsumatoare) inventariate în
spațiul hidrografic Crișuri pe anul 2018 este de 22792.

ÎN DOMENIUL CADASTRUL APELOR
Plan 2018 :
Nr.
crt.
1.

Denumirea
activităţii

Trim

Trim.

. III

IV

Total

.I

. II

nr.

497

589

598

520

2204

nr.

539

721

715

501

2476

nr.

347

387

391

282

1407

nr.

351

365

262

265

1243

c.)

neconsumatoare)
Prognoza
Bazinală,
Hidrologie și

4.

Trim Trim

+S.H. Criș Alb
S.G.A. BHOradea (cons.,

3.

(bu

S.H Independent
Chișinău Criș

2.

UM

Hidrogeologie
Inspecția
Bazinală a Apelor
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5.

Exploatare
Lucrări UCC și
Siguranța
Barajelor
6 Cadastru și
Patrimoniu

TOTAL:

nr.

66

96

96

67

325

nr.

5

13

4

2

24

1805 2171

2066

1637

7679

Controalele efectuate în teren pe linie de cadastrul apelor s-au făcut pe cursurile de apă
cadastrate din bazinul hidrografic Crișuri din cele 6 județe, raportându-se lună de lună.
În anul 2018 am avut un plan de 7679 buc. obiective cadastrale realizându-se 8600 buc.
obiective, realizări în procent de 111.66%.
Realizările privind controlul pe linie de cadastrul apelor pe anul 2018:
Plan

Realizat

Fişe vechi

T

1805

1987

1753

234

T

2171

2437

2164

275

T

2066

2374

2013

361

T

1637

1802

1502

300

TOTAL:

7679

8600

7432

Fişe noi

1168

1.A gestionat și inventariat patrimoniului public și privat al

statului împreună cu

comisiile de inventariere, a reevaluat și a instrumentat procedura de casare a mijloacelor
fixe din patrimoniu.
2.A analizat și a propus soluții în vederea rezolvării litigiilor legate de bunurile din
patrimoniul public și privat.
În acest sens biroul nostru a participat la soluționarea a 82 reclamații, litigii, sesizări și
vecinătăți.
1. A asigurat suportul tehnic și juridic în vederea întăbulării bunurilor din patrimoniul
public și privat, cu scopul întocmirii documentațiilor de întăbulare în Cartea Funciară.
2.A întocmit documentații topo-cadastrale cu personal propriu pentru actualizarea
patrimoniului întăbulat, respectiv a verificat și a reactualizat informațiile din banca de
date privind Cadastrul funciar existent la nivelul A.B.A. Crișuri.

Apărăm, Prevenim, Educăm, Page 50

3.A executat ridicări topografice pentru întocmirea (de profile longitudinale și
transversale din 100 m în 100 m) pe următoarele diguri:
Dig aferent Crișul Alb:
•Dig mal drept 63 km
•Dig mal stâng 63 km

Dig aferent Crișul Negru:
•Dig mal drept 47 km
•Dig mal stâng 39 km

Dig aferent Crișul Repede:
•Dig mal drept 23 km
•Dig mal stâng 24 km

Dig aferent Barcău:
•Dig mal drept 50 km
•Dig mal stâng 37 km

Dig aferent IER:
•Dig mal drept 71 km
•Dig mal stâng 71 km

Dig aferent IER îngust:
•Dig mal stâng 2,2 km

Dig aferent Canal Colector:
•Dig mal drept 61km
•Dig mal stâng 61km

Dig aferent Valea Alceu:
•Dig mal drept, mal stâng 4,22 km

Dig aferent Valea Mare:
•Dig mal drept, mal stâng 1,98 km

Dig aferent Valea Cosmo:
•Dig mal drept, mal stâng 3,00 km
•Lungime curs măsurat 15,85 km

Dig aferent Valea Comorilor
•Lungime curs măsurat 0,55 km

Dig aferent Valea Peța:
•Dig mal drept, mal stâng, vale 4,00 km

Valea din Pusta:
•Barajul Homorog 29680 mp

Velju Pustei:
•Barajul Ianoșda 5750 mp
•Lungime curs măsurat 0.8 km
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Văii Adona
•Cursul Văii Adona 12,5 km
•Barajul Adona 17848 mp

Ridicările topografice au fost făcute la îndiguiri cu scopul întocmiri REDIG (registrul de
evidență a digurilor) în vederea expertizării acestora. În urma măsurării îndiguirilor se pot
face ulterior și documentații cadastrale în vederea întăbulării acestora în Cartea Funciară.
Însă datorită lipsei personalului calificat în acest domeniu prelucrarea datelor este lentă.
Conform al.5^1 art.35, din Legea Apelor nr. 107/1996, pe anul 2018 s-au propus spre
întăbulare în carte funciară 50 de obiective (bunuri imobile) și s-au întocmit 69 documentații
cadastrale pentru întăbularea dreptului de proprietate a statului administrat de ABA Crișuri.
1.Situația bunurilor din domeniul public și privat al statului privind întăbulările în carte
funciară în 31.12.2018

T o t a l Intăbulat
DENUMIRE BUN
MOBIL

bunuri din e înainte
domeniul de
public al 31.12.201
6

statului

Cursuri de apă (km)

5,785.00

Diguri (km)

1,223.00

Cantoane+sedii+centre
de apărare (buc)
Baraje +acumulări
+poldere+prize (buc)

Intăbula
ri
realizate
până in
31.12.201
7

198.0
0
332.0
0

Intăbular Intăbul
i realizate ari
în 2018

realizat

din

e în

Răm
ase

externaliz 2018 cu
ări de

eforturi

lucrări

propri

0

5 km

0

17,00

1.50

0.00

112

81

2

4

0

83

17

5

18

0

neexecut
ate

5582
855
25
43
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Biroul nostru a întâmpinat nenumărate probleme la întăbularea bunurilor din domeniul
privat cât și din domeniul public al statului, astfel unele documentații topo-cadastrale au fost
aprobate, altele au fost respinse.
S-au executat și documentații cadastrale în vederea actualizării înscrisurilor din cărțile
funciare ex. alipiri, notări de investiții noi, etc.
1.În cursul anului s-a continuat înregistrarea sistemică aprobată prin HOTĂRÂRE nr.
294 din 29 aprilie 2015 privind Programului național de cadastru și carte funciară
2015-2023 în județele Bihor, Cluj, Sălaj, Arad, Satu Mare, Hunedoara pentru urmărirea și
prevenirea problemelor și a numeroaselor litigii, biroul nostru a informat primăriile
implicate de existența bunurilor imobile existente în diferite unități administrativ
teritoriale. Am transmis cereri de rectificări la unele sectoare terminate în comunele
Sânmartin, Pâncota și Baia de Criș.

Financiar Contabilitate
Pe parcursul anului 2018 serviciul financiar contabilitate a asigurat
întocmirea tuturor documentelor de evidență privind operațiunile financiar
contabile și anume:
-Întocmirea analizelor necesare stabilirii măsurilor ce trebuiesc luate pentru

realizarea indicatorilor economico-financiari repartizați administrației;
-Verificarea lunară a încadrării în BVC-ul aprobat;
-A urmărit decontările prin trezoreria statului pentru plățile curente, pentru

alocațiile bugetare, stoc de apărare împotriva inundațiilor;
-A urmărit recuperarea creanțelor;
-A plătit

cheltuielile angajate, a organizat, a edivențiat și raportat
angajamentele bugetare și legale;
-A întocmit și transmis dările de seama lehgate de indicatorii economico-

financiari;
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-A întocmit bugetul de venituri și cheltuieli pentru întreaga activitate a

unității și l-a supus spre aprobare la A.N. Apele Române București, pe baza
propunerilor întocmite de către compartimetele de specialitate;
-A achitat lunar obligațiile de plată către bugetul de stat, furnizori și

salariați;
-A întocmit lunar declarațiile fiscale la termenele stabilite;
-A calculat lunar salariile angajațiilor, conform dispozițiilor legale în

vigoare, pe baza documentelor primare întocmite și avizate de către
compartimetele de specialitate;
-A întocmit lunar statele de plată pentru salariații A.B.A. Crișuri în baza

pontajelor primate de la servicii și compartimete, vizate de șefii acestora, cu
procentul de realizare a sarcinilor de serviciu;
-A întocmit adeverințe cu venitul net pentru diferite nevoi ale personalului;
-A ținut evidența concediilor medicale;
-A întocmit tabelul cu salariații care au beneficiat de voucherele de vacanță,

conform listelor primite de la serviciul R.U.R.P.A., a transmis comanda către
furnizor și a efectuat distribuirea lor către către salariați;
-A urmărit lunar decontările cu direcțiile teritoriale de apă și punctajul cu

balanța analitică;
-A verificat exactitatea soldului. Actele anexate la registrul de casă și

contarea documentelor anexate;
-A colaborat cu organelle de control teritoriale și interne și a pus la

dispoziția acestora documentele solicitate;
-A verificat deconturile de deplasări gospodărești și protocol, a întocmit

dispozițiile de plată și încasare pentru casierie;
-A ținut evidența zilnică, a operațiunilor de casă, plata concediilor,

salariilor, avansurilor pentru deplasări, a cheltuielilor gospodărești și de
protocol, a încasat în numerardiferențele din avansurile primate și
înregistrate, precum și a facturilor;
-A analizat operațiunile din toate conturile evidenței analitice și a lichidat

operațiile care nu sunt în concordanță cu normele metodologice;
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-Efectuează la timp și correct înregistrările contabile privind fondurile fixe,

calculul amortizării, al mijloacelor circulante, al cheltuielilor, al mijloacelor
bănești, al fondurilor bănești, debitorilor, creditorilor, al cheltuielilor
bugetare, rezultatele financiare etc.
-A întocmit balanța de verificare, bilanț contabil, cont de rezultat

patrimonial;
-A întocmit lunar register de contabilitate, registrul jurnal, registrul

vânzărilor, registrul de cumpărări, registrul inventar, registrul inventar;
-A verificat lunar soldurile conturilor analitice cu soldurile sintetice din

balanța de verificare;
-A efectuat, înregistrat și a urmărit compensările;
-A întocmit notele contabile aferente operașiunilor derulate;
-A analizat operațiunile

din toate conturile din evidența analitică și a
lichidat imediat operațiunile care nu sunt în concordanță cu normele
metodologice;
-A primit și a înregistrat documetele de intrare și ieșire a mijloacelor fixe și

a întocmit nota contabilă;
-A calculat TVA-ul aferent cheltuielilor effectuate cu deplasările, protocolul

și TVA-ul din conturile 5311,542;
-A înregistrat cronologic TVA-ul în registrul jurnal, registrul de cumpărări,

registrul de vânzări și centralizarea lui;
-A verificat întocmirea corectă a deconturilor pentru deplasările în

strănătate conform legislației în vigoare;
-A prezentat spre aprobarea comitetului de direcție bilanțul contabil;

Structura veniturilor
Structura veniturilor pentru anul 2018 la ABA Crisuri
a Administrației Bazinale de Apă Crișuri pentru anul 2018 a avut următoarea
structură:
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Total venituri

Venituri din prestari
servicii 33.08
Venituri din alte amenzi,
penalitati 35.50
Venituri proprii
redistribuite intre
institutii publice
finantate integral din
venituri proprii
Sume primite de la UE/
alti donatori in contul
platilor efectuate si
prefinantari aferente
cadrului financiar
2014-2020

BVC aprobat

Incasari realizate la
31.12.2018
156.673.000
142.481.434
9.100.000

10.273.239

100.000

22.553

146.973.000

128.727.949

500.000

116.209
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Structura cheltuielilor pentru anul 2018 la ABA Crisuri
a Administrației Bazinale de Apă Crișuri pentru anul 2018 a avut următoarea
structură:
Total cheltuieli

BVC aprobat

Plati efectuate

156.641.000

141.911.566

Cheltuieli curente

37.286.000

36.156.816

Titlul I – 10 Cheltuieli
de personal
Titlul II – 20 Bunuri si
servicii
Titlul III – Dobanzi

27.212.000

26.989.937

8.764.000

8.632.157

0

0

0

0

802.000

116.209

508.000

418.513

101.297.000

96.270.017

72.505.000

67.521.594

76.000

75.847

28.716.000

28.672.576

4.942.000

4.941.579

0

0

13.116.000

4.543.154

Titlul VII – 55 – Alte
Dobanzi
Titlu X – 58 – Proiecte
cu finantare din fonduri
Externe
Alte Cheltuieli
Cheltuieli de capital
Titlul X – 71 – Active
nefinanciare
Cheltuieli de la
Bugentul de stat
Cheltuieli de la bugetul
de stat
Cheltuieli ramb din
credite externe
Cheltuieli din alte surse
de finantare
Proiecte cu finantare din
fonduri externe
nerambursabile (FEN)
postaderare aferente
cadrului financiar
2014-2020
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Cheltuieli pentru
prevenirea si
combaterea inundatiilor
(Stoc
aparare)
Plati efectuate in anii
precedenti si recuperate
in anul curent

334.000

292.398

0

-105.318
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Plata acestor cheltuieli s-a facut cu un numar de 3403 ordine de plata.
S-a aplicat un număr de 7488 de vize de control financiar preventiv.
S-au făcut un număr de 92 de raportări în Forexe.
Valoarea stocurilor la 31.12.2018 este de 10.022 mii lei, cu următoarea
structură:
- stoc de apărare

- 2.231 mii lei;

- producţie

- 7.791 mii lei, pentru care

sunt constituite ajustări pentru deprecieri în sumă de 3 mii lei.

MECANISM ECONOMIC SI
SINTEZE ECONOMICE
•
•
•

•
•
•
•
•

Asigură veniturile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare la parametrii
nominali a A.B.A Crisuri Oradea ;
Pentru realizarea acestei activităţi, Compartimentul Mecanism Economic si Sinteze
Economice are următoarele atribuţii:
Coordonează aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodăririi apelor
cantitative şi calitative a apelor, mecanism care conţine tarifele şi preţurile pentru
serviciile specifice şi comune de gospodărire a apelor prestate de A.B.A Crisuri Oradea,
agenţilor economici din bazinul hidrografic Crişuri;
Asigură funcţia de unic prestator al serviciilor de gospodărire a apelor, prin valorificarea
complexă a apelor din bazin ca resursă economică;
Realizează serviciile specifice de gospodărire a apelor pe bază de contracte economice
încheiate cu beneficiarii;
Urmăreşte efectuarea compensărilor în vederea reducerii creanţelor;
Răspunde de aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodăririi cantitative şi
calitative a apelor din bazinul hidrografic Crişuri;
Participă la fundamentarea preţurilor pentru serviciile comune de gospodărire a apelor
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•
•
•

Verifică aplicarea corectă a preţurilor şi contribuţiilor serviciilor specifice şi comune de
gospodărire a apelor;
Susţine, reactualizează tarifele pentru serviciile comune de gospodărire a apelor;
Elaborează analize economico-financiare periodice, bazinale în vederea îndeplinirii
programului de gospodărire a apelor;

Răspunde de:
•

•
•
•
•

Valorificarea complexă a apelor ca resursă economică prin realizarea serviciilor specifice şi
comune de gospodărire a apelor, prin încheierea de contracte economice cu beneficiarii
din bazinul hidrografic Crişuri ;
Valorificarea potenţialului hidroenergetic al lacurilor din administrarea A.B.A Crisuri Oradea,
al cursurilor de apă din bazin;
Valorificarea potenţialului turistic şi de agrement a râurilor şi lacurilor din administrarea
A.B.A Crisuri Oradea;
Actualizarea contractelor economice funcţie de reglementările legale în vigoare;
Concilierea obiecţiunilor, divergenţelor şi litigiilor cu beneficiarii din bazinul Crişuri ca etapă
iniţială la nivelul A.B.A Crisuri Oradea.
Coordonează:

Aplicarea mecanismului economic specific gospodăririi apelor prevăzut în O.U.G. 107/2002
în bazinul hidrografic administrat de A.B.A Crisuri Oradea şi O.U.G. 73/2005 şi completată de Legea
400/2005;
Compartimentul implementare mecanism economic realizează:
•
•
•

•

•

Activitatea de contractare, facturare şi urmarirea debitelor din activitatea de bază şi din alte
activităţi din administratie;
Adaptarea şi aplicarea contractelor de prestare a serviciilor de gospodărire a apelor;
Urmărirea şi centralizarea datelor privind derularea contractelor pe structura asigurării
serviciilor conform anexelor O.U.G. 107/2002, şi O.U.G. 73/2005 şi completată de Legea
400/2005;
Urmărirea şi centralizarea contractelor conform Ordinului 1529/2017 privind aprobarea
instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru atribuirea
contractelor de inchiriere a unor bunuri imobile, proprietate publica a statului, aflate in
administrarea AN “Apele Romane” a contractului cadru de inchiriere a bunurilor imobile
aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea A.N. “Apele Romane” precum
si a listei cuprinzand bunurile imobile propuse spre inchiriere si durata inchirierii si a
Ordinului 1093/2017 privind aprobarea metodologiei pentru inchirierea lacurilor de
acumulare aflate in administrarea A.N. “Apele Romane”, in care se poate practica si
activitatea de piscicultura.
Analiza posibilităţilor asigurării veniturilor pe Administratie funcţie de solicitările de
contribuţii specifice şi comune de gospodărire a apelor din partea beneficiarilor;

Contractare

• intocmeste contractele de livrare apa pe surse si destinatii de utilizare, de prestari

servicii, de captare, tratare, pompare, transport, distribuire a apei si alte prestatii
servicii;
• conciliaza obiectiunile aparute in activitatea de contractare;
• intocmeste si urmareste derularea contractelor;
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• verifica periodic, in termen, realizarea clauzelor contractuale prevazute in contractele de

inchiriere,;
• asigura facturarea produselor si serviciilor care fac obiectul contractelor incheiate, in baza

documentelor intocmite de S.G.A. cat si de A.B.A Crisuri;
• urmareste si transmite A.N. "Apele Romane" Bucuresti, lunar, situatii privind

contractarea, facturarea si incasarea serviciilor de gospodarire a apelor;
• urmareste si intocmeste la zi situatia debitelor in vederea recuperarii tuturor sumelor

datorate luand toate masurile necesare (incheierea de procese verbale de conciliere
prearbitrala, de somatii de plata, compensari in vederea desfasurarii corecte si in bune
conditii a acestor activitati, are relatii de lucru cu A.N. "Apele Romane", conducerea
unitatii, birourile Gestiunea si protectia calitatii apelor, Exploatare, Financiarcontabilitate, avize, autoriatii, Patrimoniu si Cadastru, etc;
Preturi si tarife
•

intocmeste si reactualizeaza ori de cate ori este cazul tarifele pentru urmatoarele servicii:
inchirieri mijloace de transport, inchirieri utilaje, inchirieri spatii disponibile,
transport apa pentru irigatii, inchirieri mijloace fixe, alte tarife de gospodarire a
apelor;

•

participa la negociere cu beneficiarii;

•

promoveaza, spre aprobare, documentatiile tarifelor intocmite conform actelor de
reglementare in vigoare;

•

analizeaza, ori de cate ori este cazul, modul de realizare al bugetului de venituri si
cheltuieli al A.B.A Crisuri Oradea si elaboreaza propuneri privind imbunatatirea
activitatii;

•

analizeaza periodic, impreuna cu toate birourile si serviciile, sursele de venituri si
cheltuieli;

•

rezolvarea tuturor problemelor care se ivesc pe parcursul desfasurarii activitatii;

•

in vederea desfasurarii corecte si in bune conditii a acestei activitati are relatii de lucru cu
A.N. "Apele Romane", conducerea A.B.A Crisuri Oradea, birourile G.M.R.A.,
Exploatare Lucrari, Financiar, Contabilitate, Avize, Cadastru si Patrimoniu , precum
si cu S.G.A Bihor, S.H.Cris Alb
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Situatia facturat/incasat an 2018

CRISURI

Incasat ani
anteriori +
curent
(mii lei cu
TVA)

Facturat 2018
(mii lei cu TVA)

TOTAL
A.CONTR. PT. UTIL. RES.
APA
B.CONTR. PT. PRIM. APE
UZATE
C.CONTR. PT. POTENT.
ASIG.
D.CONTR. PT. EXPL.
NISIP PIETRIS
E.SERVICII COMUNE DE
G.A. etc.

INCASAT/FACTURAT
(%)

Pond
ere
incas
at
total
din
total
factu
rat

9,829.00

10,273.00

%

4,864.00

4,901.00

49.86

1,176.00

1,169.00

11.89

4.00

4.00

0.04

250.00

328.00

3.33

3,536.00

3,872.00

39.39

105 %
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Vo l u m e
f i z i c
a n i i

facturate
comparativ
2017/2018
CRISURI

Volume

APĂ-mii mc

2017
2018

895360.9
1013880.74

BALAST-mc

37126.3
47021
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Prevederi BVC raportat la incasari, comparativ anii
2017/2018
Prevede
ri BVC/
Incasari

CRISURI

Prevederi BVC
an 2017
an 2018

mii lei
9.200,00
9.200,00

Incasat cu
TVA
%
mii lei
10.657,00 115,84
10.273,00 111,66

Evolutia numarului de contracte cat si valoarea acestora comparativ
pentru anii 2017-2018

Numarul contractelor emise in
anii 2017-2018

An

Valoarea contractata aferenta
anilor 2017-2018 (mii lei cu
TVA)

2017

639

9.261.119

2018

704

9.403.567
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Achiziții Lucrări si Servicii
În cursul anului 2018, în cadrul Compartimentului Achizitții Lucrări si
Servicii de la Sediul ABA Crișuri s-au desfașurat activitățile specifice
domeniului achizițiilor publice, în conformitate cu procedurile si instrucțiunile
de lucru în vigoare, cu respectarea legislației aplicabile, respectiv aplicarea
Legii 98/19.05 2016 privind achizițiile publice si a Hotărârii 395/02.06.2016
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pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor acestei legi,
cu modificările si completările ulterioare.
Realizările Compartimentului Achizitii Lucrări si Servicii pentru anul
2018 sunt enumerate pe scurt, astfel :
-Intocmirea centralizata a Programului anual al achizitiilor publice (PAAP)
preliminar pe anul 2018, in baza necesitaților si prioritaților comunicate de către
Sistemul de Gospodărire a Apelor Bihor, Sistemul Hidotehnic Independent Criș
Alb, Serviciul Hidrologic, Compartimentul mecano-energetic si de catre
celelalte compartimente de specialitate din cadrul ABA Crișuri ;
-Întocmirea si actualizarea Programului anual de achizitii publice după
aprobarea bugetului propriu, in funcție de fondurile aprobate si de posibilitațile
de atragere a altor fonduri, precum si operarea de modificări si completări la
Programul anual de achizitii publice pe parcursul anului bugetar 2018, ori de
cate ori a fost cazul, in functie de necesitatile noi transmise de compartimentele
de specialitate si rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului;
-Propunerea modalității sau a procedurii de achiziție (cumpărare directă,
procedură simplificată, licitație deschisă, negociere fara publicare prealabila,
etc.) in funcție de valoarea estimată a fiecarei achiziții, complexitatea
contractului, indeplinirea unor conditii specifice de aplicare a unor proceduri de
atribuire, precum si a incadrării pe cod CPV la nivel de an bugetar.
-Întocmirea sau colaborarea directă la elaborarea documentațiilor de atribuire
necesare pentru publicarea in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, în
vederea achiziției de lucrări/ produse și servicii;
-Planificarea, inițierea si lansarea procedurilor de achiziție la termenele
aprobate;
-Demararea, derularea si finalizarea procedurilor de achiziții, prin publicarea in
SEAP a documentațiilor de atribuire, in vederea achiziției de lucrări/produse și
servicii si îndeplinirea tuturor obligațiilor legale privind publicitatea si
transparența in domeniul achizițiilor publice;
-Participarea în cadrul comisiilor de evaluare numite de conducerea A.B.A
Crisuri la evaluarea ofertelor depuse in cadrul procedurilor de atribuire a
contractelor.
-Finalizarea procedurilor de atribuire si încheierea contractelor de achiziții
publice, precum si constituirea dosarului achiziţiei publice, pentru fiecare
procedură finalizată.
-Realizarea achizițiilor directe din catalogul electronic SEAP, în limita
pragurilor valorice prevazute de legislatia aplicabila;
Pe parcursul anului bugetar 2018 au fost realizate achiziții publice în
valoare totală de 46.593.772 lei, fară TVA. Au fost incheiate 102 contracte de
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achiziții publice de produse, servicii și lucrări în valoare de totală de
41.768.160 lei, fară TVA.
Din punct de vedere procedural, in anul 2018, Compartimentul Achizitții
Lucrări si Servicii a inițiat, desfășurat si finalizat următoarele proceduri de
atribuire a contractelor de achiziție publică:
- 4 proceduri de licitație deschisă desfașurate on-line, în valoare de
15.435.888 lei, fără TVA;
- 4 proceduri simplificate desfașurate on-line, în valoare de 203.482 lei,
fără TVA;
- 6 proceduri de negociere fara publicare prealabila a anuntului de
participare, desfasurate off-line, in valoare de 8.871.330 lei, fara TVA;
- 57 cumparari directe off-line pe baza de comanda in valoare de 287.510
lei cu TVA.
- 880 achiziții directe, desfașurate on-line, în valoare de 4.538.102 lei,
fără TVA .
-In anul 2018, Compartimentul Achizitții Lucrări si Servicii a gestionat si
finalizat solicitările de achizțtii publice transmise prin 1604 referate de
necesitate emise de compartimentele de specialitate și aprobate de conducerea
unitații;
-Menționam că pe parcursul anului 2018, nu au fost inregistrate reclamații
privind desfașurarea procedurilor de achiziție publică și nu au fost depuse
contestații a căror soluționare să ducă la anularea vreunei proceduri de achiziție
derulată de către Compartimentul Achizitii Lucrări si Servicii .

Juridic
♣

Depunerea actelor procedurale,

sustinerea si apararea in fata instantelor judecatoresti

interesele legitime ale ABA Crisuri in aproximativ 570 de dosare,

aflate pe rolul diferitelor

instante de fond si / sau de recurs /apel .
♣Intocmirea de

dosare de executare silita in situatia titlurilor executorii detinute de catre

unitate.
♣Tinerea unei corespondente continue cu Birourile Executorilor Judecatoresti in celalalte

dosare de executare ce sunt in derulare, precum si in cele care s-au finalizat prin recuperarea
soldurilor.
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♣Redactarea, avizarea si transmiterea Somatii de Plata debitorilor institutiei in vederea

recuperarii de creante.
♣Depunerea

declaratiior de creanta si de cereri de inscriere in tablourile de ordine ale

creditorilor pentru agentii economice intrati in procedura insolventei, conform Legii 85 / 2014.
♣Consilierii juridici au facut parte din Comisiile de cercetare disciplinara in procedurile avute

atat in interiorul institutiei cat si in cadrul altor Administratii Bazinale
♣Participarea la realizarea documentatiei pentru atribuirea contractelor de achizitii publice , de

inchiriere perimetre si la elaborarea acestora in conformitate cu legislatia in vigoare .
♣Asigurarea suportul juridic si participarea la organizarea si desfasurarea procedurilor de

atribuire a contractelor de achizitii publice.
♣Consilierii juridici au facut parte din Comisiile de concurs si contestatii, in cazul procedurilor

de angajare in cadrul unitatii
♣Intocmirea

materialelor documentare sau de analiza necesare conducerii in luarea unor

decizii .
♣Avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic in conditiile legii .
♣Verificarea si avizarea raspunsurilor la solicitarile si petitiile sosite pe adresa institutiei de la

diferite persoane fizice si juridice.
♣Asigurarea informarii birourilor din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Crisuri de

modificarile legislative aparute in actele normative specifice.
♣Avizarea contractelor cu caracter economic si contractele – abonament, specifice activitatii de

gospodarire a apelor .
♣Solutionarea diferitelor probleme cu caracter juridic prin colaborarea cu compartimentele de

specialitate din cadrul unitatii .
♣Oferirea de

consultanta, s-a asigurat asistenta jurídica si reprezentat institutia, s-au aparat

drepturile si interesele legitime ale acesteia in raporturile cu autoritatile publice, instutiile de orice
natura , precum si cu orice persoane, la cererea sefului ierarhic .
♣Executarea oricaror alte sarcini repartizate de catre Directorul institutiei, pentru realizarea

strategiilor pe termen scurt ale subscrisei, in conformitate cu domeniul de competenta si in
limitele respectarii temeiului legal.
♣ Precizam ca pentru incadrarea in termenele scurte dispuse de Instanta si conducerea unitatii,

au fost multe situatii in care cei doi consilieri juridici au prestat munca peste programul normal de
functionare a unitatii , in zilele libere si au revenit din concediile de odihna
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RESURSE UMANE
Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare ABA Crișuri, Serviciul
RURPA are ca atribuţii principale activitatea de administrare a personalului, activitatea de
recrutare, asigurarea conformității, managementul performanței angajaților, activitatea de
organizare, activitatea de formare profesională, activitatea de relații cu publicul, activitatea
administrativă, activitatea de arhivă și activitatea de secretariat.
Fiecare dintre aceste activități impune o muncă minuțioasă de mare importanță și cu
impact direct asupra salariaților, pe de o parte și a angajatorului, pe de altă parte. Luând în
considerare doar partea cantitativă a activității serviciului RURPA, detaliem mai jos câteva
aspecte:
Activitatea

de

administrare

A c t i v i t a t e Unitate de masură
desfașurată
Întocmirea CIM
buc.

a

Rezultate

personalului

Observații
22

Decizii

buc.

377

Acte adiționale

buc.

1199

S u s p e n d ă r i buc.
contracte

20
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Detasări

buc.

61

Încetare CIM

buc.

47

Dosare pensie

buc.

30
34

Î n t o c m i r e ș i buc.
eliberare adeverințe
T r a n s m i t e r e pozitii
REVISAL
Transmitere M500
poziții
Transmitere L153

120
4 lunar, în perioada
mai-august 2018
1 În septembrie 2018

poziții

E v i d e n ț a buc.
concediilor
de
odihnă
și
a
rechemărilor;
programarea
concediilor
de
odihnă pa anul
2018;
Activitatea

2583 P r o g r a m a r e a s e
face o data pe an

de

A c t i v i t a t e Unitate de masură
desfășurată
Evidență posturi numar
vacante

recrutare

Rezultate

Observații

Concursuri

numar

12 lunar, atât pentru
TESA cât și pentru
Muncitori
22

Promovări

numar

14

d e numar

22

Anunțuri
recrutare

Activitatea de asigurare a conformității în activitatea de resurse umane
A c t i v i t a t e Unitate de măsură
desfășurată
Gestiune fișe post și număr
anexe
Cercetări
ș i număr
s a n c ț i u n i
disciplinare

Rezultate

Observații
568 din care 215 fișe noi
și modificate
2
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V e r i f i c a r e a număr persoane
p o n t a j e l o r număr persoane
Î n t o c m i r e a
pontajelor sediu
Managementul
A c t i v i t a t e
desfășurată
Fișele de evaluare a
performanțelor
anuale
Fișele de evaluare a
performanțelor la
sfârșitul perioadei
de probă

568
139

lunar
lunar, până în luna
august

performanței
Unitate de masură
număr
evaluate

Rezultate

21

număr persoane

A c t i v i t a t e Unitate de măsură
desfășurată
număr
Propuneri BVC
M o n i t o r i z a r e număr
cheltuieli de
personal
Situații statistice S1, număr
S3
Număr
mediu număr
realizat

E l a b o r a r e număr
Organigramă si Stat
de Funcții
Elaborare Stat de număr
Personal
număr
Note interne
Ședinte Comitet de număr
Direcție
Rapoarte activitate numar
ANAR

Observații
568 evaluare 2017

persoane

Activitatea

angajaților

de

organizare

Rezultate

Observații
1
12 lunar

13 lunar S1 si anual S3
12 lunar, atât pentru
personalul TESA,
cât și pentru
muncitori
doar
12 modificări,
atunci când a fost
cazul
12 lunar
152
23
48 lunar: statistică S1,
monitorizare,
machetă,
stat de personal
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SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ
Activitatea de securitate și sănătate în muncă, este organizată și se desfășoară
în baza legislației în domeniu : Legea 319/2006 -Legea securității și sănătății în
muncă, HG 1425/2006- Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, HG
955/2010- pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii 319/2006, HG 355/2007- privind supravegherea
sănătății lucrătorilor, HG 1169/2011 pentru modificarea și completarea
HG355/2010. Pe linie de securitate si sanatate in munca s-a urmarit permanent
realizarea masurilor stabilite
In conformitate cu legislatia in vigoare si tematica si masurile cuprinse in
programele aprobate de conducerea unitatii, in anul 2017 au fost realizate
urmatoarele activitati
-reactualizarea atributiilor compartimentului SSM
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-intocmirea, aprobarea si derularea Planului de Prevenire si protectie

2018;
- s-au elaborat instructiuni proprii pe meserii si locuri de munca si s-au
completat cele existente, tinand seama de particularitatile activitatilor. Aceste
instructiuni au constituit material de baza in ceea ce priveste intocmirea
tematicilor de instruire pe linie de securitate si sanatate in munca;
-elaborarea setului de documentatii , de evaluare a riscurilor profesionale
pentru toate locurile de munca si meseriile existente la ABA Crisuri precum
si evaluarea unor riscuri profesionale care afecteaza mai multe categorii de
salariati;
-elaborarea planului de recomandari pentru imbunatatirea activitatii de SSM si
SU la ABA Crisuri, facut in urma auditului, de catre evaluator si lucratorul
desemnat.
-reactualizarea contractului privind supravegherea starii de sanatate a
angajatilor prin serviciul de Medicina Muncii la SC Gecoprosana SRL ;
-serviciul extern de Securitate si Sanatate in Munca( octombrie – mai 2018)
-actualizarea datelor privind Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca din
cadrul ABA Crisuri
-efectuarea instruirii introductiv generale pentru angajatii noi a instruirii
pentru sefii de compartimente/birouri;
-elaborarea de tematici pentru verificarea cunostintelor in ceea ce priveste
legislatia de securitatea muncii, apararea impotriva incendiilor si apararea
civila;
-in anul 2018 au fost achizitionate mijloace de prima interventie si verificate
( stingatoare de incendiu ) , truse medicale de prim ajutor si echipamente
individuale de protectie pentru personalul muncitor;
-s-au achizitionat polite de asigrare in caz de accident de munca, pentru toti
angajatii ABA Crisuri, conform Legii 53/2015 si CCM, in vigoare.
Toate actiunile intreprinse privind promovarea imbunatatirii securitatii si
sanatatii in munca a lucratorilor si toate masurile de prevenire si protectie au
drept scop prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea
lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea,
participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor
lor. Ele au caracter permanent si vor fi monitorizate si in anul 2019.
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SISTEMUL DE
GOSPODĂRIRE A APELOR
BIHOR
SGA Bihor o subunitate teritorială a Administratiei Bazinale de Apa Crisuri are ca
scop administrarea bazinului Crișuri din județul Bihor și capetele de bazin din județele Satu
Mare, Cluj și Sălaj.
Infrastructura Sistemului de Gospodărire a Apelor Crișuri se compune în principal din:
• Acumulări permanente
• Acumulări nepermanente
• Priza de Apă
• Lucrări de îndiguire şi regularizare
• Noduri hidrotehnice

Coordonează activitățile tehnice, funcționale și administrative ale Sistemului de
Gospodărire a Apelor, este organizat in activități distincte, după cum urmează: Sistemul de
Gospodărire a Apelor Bihor, are în subordine Sisteme Hidrotehnice, care au la rândul lor în
subordine formaţii de lucru, astfel:
1.SISTEMUL HIDROTEHNIC Barcău cu sediul în Marghita, str. I.L.Caragiale nr. 29/
A are în subordine urmatoarele formaţii de lucru:
- FORMAȚIA NUŞFALĂU

- str. Ady Endre, nr. 1/A;

- FORMAȚIA MARGHITA

- str. I.L.Caragiale, nr. 29/A;

- FORMAȚIA SÂNIOB

- nr. 264, jud Bihor.

- FORMAȚIA SUPLACU DE BARCĂU- Suplacu de Barcău;
1.SISTEMUL HIDROTEHNIC Criş Repede, cu sediul în Oradea, str. Atelierelor nr. 6,
are în subordine urmatoarele formaţii de lucru:
F
F
F
F
F

- str. Crişului nr.12;
- com. Bulz, Baraj Leșu;
- str. Atelierelor nr. 6-8;
- Calea Borșului nr.11;
- Str. Horea nr.18/B;
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1.SISTEMUL HIDROTEHNIC Criş Negru, cu sediul în Tinca, str. Dumbravei nr. 13 are
în subordine urmatoarele formaţii de lucru:
F

- str. Crişului nr. 31;

F

- Loc. Sâmbăta nr. 2;

F

- str. Dumbravei nr. 13;

F FORMAȚIA ȘTEI
1.SISTEM HIDROTEHNIC Canal Colector Criș Negru cu sediul în Salonta str.
Ghestului nr. 3 are în subordine urmatoarele formaţii de lucru:
- FORMAȚIA TĂMAȘDA
- FORMAȚIA TĂRIAN

- canton Zerind;
- canton Tarian nr. 605;

1.SISTEMUL HIDROTEHNIC IER cu sediul in Săcuieni str. Petofi Sandor nr. 31, are
în subordine urmatoarele formaţii de lucru:
F - str.Petőfi Sándor nr. 31;
F - Canton Parhida;
CONDUCEREA SGA BIHOR
Asigură baza materiala necesară desfășurării activității de gospodarire a apelor, a proceselor
de producție, de investiții sau asistență tehnică, conform programelor de activitate și în limita
potențialului economic și financiar al subunității;
Urmărește respectarea planurilor de gospodărirea apelor și dispune luarea măsurilor
optime care se impun pentru realizarea acestora;
Constată și verifică permanent aplicarea normelor și prevederilor legale privind
gospodărirea cantitativa și calitativă a apelor, intreținerea albiilor, exploatarea în condiții de
siguranță a barajelor și a altor lucrări hidrotehnice, având acces în toate unitățile și la toate
instalațiile care au legătura cu apele.
INSPECȚIA BAZINALĂ A APELOR- SGA BIHOR
Controlează pe întreg teritoriul din administrarea SGA Bihor, respectarea de către persoanele
juridice sau fizice a legilor şi reglementărilor în vigoare din domeniul gospodăririi calitative
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şi cantitative a apelor , modul de conformare faţă de actele de reglementare şi aplică
sancţiunile prevăzute de legislatia in vigoare ;
Inspecteaza și controlează pe întreg teritoriul SGA Bihor respectarea de către
persoanele juridice sau fizice a legilor și reglementărilor în vigoare din domeniul gospodăririi
calitative și cantitative a apelor, precum și al exploatării în siguranța a barajelor și altor
construcții hidrotehnice ;
Inspectează modul în care lucrările construite sau în curs de execuție pe ape,
sau având legatură cu apele, sunt realizate, exploatate și întreținute, în conformitate cu
prevederile avizelor/autorizațiilor de gospodarire a apelor și a celorlalte reglementari din
domeniul apelor.
Pentru activitatea de îndrumare și control, în evidențele SBA Bihor, pentru anul
2018 s-a aflat un număr de 331 obiective, repartizate astfel:
Tipul
Structura din cadrul SGA Bihor care
Număr de
obiectivelor
efectuează activitatea de îndrumare și control
obiective
In vederea
IT
ITA (3 îndrumării
inspectori)și analizarii din punct de vedereAal gospodăririi calitative 9și
cantitative a apelor precum și a altor aspect ce au legătură cu apele s-au programat și
322
B
realizat în anul 2018 următoarele acţiuni de control:
TOTAL OBIECTIVE
331
Număr acțiuni de
Planificate în
Realizate în 2018 Procent de
control

2018

realizare în 2018

planificate

331

331

100 %

neplanificate

130

148

114 %

461

479

104 %

Controale tematice:
Controale lunare:
1. - Verificarea activității de extracţie a agregatelor minerale din albiile, malurile
cursurilor de apă din terasa, s-a materializat într-un număr de 10 controale din care 1
control planificat și 9 acțiuni de control neplanificate .
2. - Verificarea stării tehnice a barajelor din categoria de importanta C și D
S-au efectuat 6 controale din partea ITA din cadrul SGA Bihor din care 1 control
planificat și 5 controale neplanificate.
1. - Verificări la MHC -uri:
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S-au efectuat din partea SGA Bihor - ITA - 5 controale , toate fiind controale
planificate .
Controale trimestriale:
1. - Verificarea stării tehnice și a îndeplinirii măsurilor dispuse anterior la alimentările
cu apă și la stații de epurare desfășurată ca activitate permanentă:
S-au efectuat 45 controale la 42 folosinţe de controale fiind controale planificate și 3
controale neplanificate .
1. - Verificarea la iazuri de decantare, depozite de deşeuri, halde de steril s-au efectuat 3
controale din cele 3 propuse , fiind controale planificate .
Controale semestriale:
1. - Verificarea stări de salubrizare și igienizare a cursurilor de apă, lacurilor de
acumulare, balților și malurile acestora, starea şanţurilor si a rigolelor pentru asigurarea
curgerii apei pluviale:
Din partea SGA Bihor - ITA: s-au fectuat un număr de 28 controale din care 12
controale planificate și 16 neplanificate .
2. Verificarea folosinţelor subterane:
Din partea SGA Bihor - ITA: s-au efectuat 73 verificări din care 50 controale și 23
controale neplanificate
2.
Verificări la poduri și podeţe:
a.Din partea SGA Bihor – ITA: s-a efectuat 1 control ca fiind control planificat .
In anul 2018 in urma controalelor efectuate inspectorii din cadrul ITA - SGA Bihor au
aplicat 9
sanctiuni cu Avertisment dupa cum urmeaza :
a.6 sanctiuni cu Averisment la controale planificate
b.3 sanctiuni cu Avertisment la controale neplanificate .
In cursul anului 2018 inspectorii din cadru ITA – SGA Bihor au efectuat un
număr de 111 controale
în urma sesizarilor din care 105 controale în urma
autosesizărilor și 6 controale în urma sesizărilor făcute
de terțe personale .
SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ
Asigură ca mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru
securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate.
Organizează controalele medicale periodice, conform programărilor solicitate de
angajator, conform legislaţiei aplicabile.
Aplică regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub
orice formă, de administrator sau conducătorul instituţiei, după caz.
In anul 2018 s-au efectuat un numar de 212 controale pe linie de Sănătate și Securitate în
Muncă planificat.
Apărăm, Prevenim, Educăm, Page 77

RESURSE UMANE-ADMINISTRATIV
Gestionează administrarea unui sistem de raportare și control eficient, corect și în timp
util, precum şi funcţionalitatea în condiţii optime a sistemelor de resurse generarea,
prelucrarea și furnizarea rapoartelor și analizelor cu indicatori specifici activității de resurse
umane precum și implementarea politicilor și procedurilor specifice.
•

Aplică standardele de comunicare eficiența și de calitate atât in cadrul echipei din
care face parte, cât și cu alți colaboratori interni;

•

Transmite referatele/analizele/adresele solicitate, respectând termenul fixat și
acuratețea datelor prezentandu-le într-o forma clara și concisă;

•
•

Pregătește și transmite către managementul unității, documente specifice de Resurse
Umane:
- Referate privind justificarea ocupării posturilor vacante;
- Referate privind demararea ocuparii posturilor vacante;
- Întocmirea/modificarea/gestionarea Fișelor de Post;
- Tematici și bibliografii pentru concursuri organizate;
- Implementarea anexele documentelor aparținătoare procedurii de lucru PL-60-

Organizarea și desfășurarea concursului;
- Implementarea și organizarea procedurii de lucru PL-59-Promovarea salariaților;
- Implementarea și organizarea procedurii de lucru PL-58- a performanțelor

profesionale ale angajaților la sfârșitul perioadei de probă, respectiv evaluarea anuală.
- Realizarea Rapoartelor îndeplinite la sfârșit de an F-T-7;
- Realizarea Obiectivelor stabilite F-T-4;
- Preocuparea continuă pentru dezvoltarea carierei tuturor angajaților, prin

participarea la stagii de formare profesională, conform procedurii de lucru PL-05-Instruirea
personalului.
- Realizarea Programului de formare profesională F-RU-5, F-RU-2 și înregistrări

ale instruirilor efectuate.
- Actualizarea declarațiilor de avere și interese a funcțiilor de conducere.
- Activitatea curentă specifică domeniului de resurse umane ( gestionarea dosarelor

personale, evidența concediului de odihnă, note de lichidare semnate, fișe de instruiri
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efectuate șefilor ierarhici activităților, informari și acte adiționale semnate de salariați,
avizarea foilor colective de prezență, etc.).
- Fișe de Instruire F-T-3: Instruire privind Regulamentul intern, Respectarea

documentelor de calitate, F-SIM-1, FSIM-2, F-T-10, Proceduri de lucru,
Proceduri de sistem, etc.
- privind aplicarea Legii Arhivelor

Nationale ( evidența, selecționarea,
păstrarea documentelor) norme de SSM,
aplicarea procedurii de lucru PL-59, PL-60,
obligația de a ține la locul de munca
evidența orelor de muncă prestate zilnic de
salariat, etc.
Numărul Mediu-ORGANIGRAMA SGA BIHOR-2018
S G A S G A - SH
BIHO SEDIU
BARCĂ
R
U

212

26

38

SH
SH
C R I Ș U CRIȘUL
L
NEGRU
REPED
E
48

SHCC
SH
C R I Ș U IER
L

NEGR
U
28
28

26

FIOM

FIR

10

8

Sistemul de Gospodărire a Apelor are aprobat in Organigrama un nr. mediu de 212 posturi,
dintre care Muncitori=155 posturi si TESA= 57 posturi (din care 11 posturi conducere).
ACTIVITATEA DE RECRUTARE A PERSONALULUI
Unitate de Rezultate
Observații
măsură
vacante
cu
CIM
Evidența posturilor p o s t u r i Demersuri Posturi
determinată/nedeterminată.
vacante
vacante
de ocupare
Ocupate prin Memorandum/
detașări.
Activitatea desfășurată
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Concursuri susținute în
2018
După procedura de
lucru PL-60
Promovări
după
procedura de lucru
PL-59

1
0 ADMIS
concursuri

Promovat Manea Alina din studii
medii în studii superioare;
Promovat Manea Alina de pe
postul de inginer debutant în
inginer bază.
Promovat Lasc Ruxanda- în grad
profesional;
E v a l u a r e a 2
1
2 N i v e l u l Fișă de Evaluare F-RU-66
p e r f o r m a n ț e l o r salariați
performan - cu ocazia evaluarii anuale a
p ro f e s i o n a l e
ale
ței
performanțelor profesionale ale
salariaților
după
profesional angajaților;
PL-58.
2
0 e
-pe durata sau la sfârșitul
perioadei de probă;
salariați
- în cazul apariției de modifăcări/
schimbări în instituție.
- în situația în care unui angajat i
se schimbă temporar locul de
muncă.
Reîncadrarea 4
2 ADMIS
Întocmit Fișe de Post în raport cu
personalului pe un salariați
noile cerințe privitor la nivelul de
nivel de studii superior
studii medii.
ACTIVITATEA DE ASIGURARE A CONFORMITĂȚII ÎN ACTIVITATEA RESURSE
UMANE
Activitatea desfășurată
Elaborare Fișe de Post
Gestiune Fișe de Post
Ve r i f i c a r e a / v i z a r e a
pontajelor lunare

3
promovări

Unitate de Rezultate
Observații
măsură
La încadrarea în muncă
70 Fișe Post Întocmite
temporară
/Modificate Numirea
funcție.
Pe locuri de muncă
212
212 Vizate

în

Lunar.

MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI ANGAJAȚILOR
Activitatea desfășurată

Unitate
măsură

de Rezultate

Observații
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Fișele de Evaluare
performanțelor anuale

a

212 N i v e l u l
performanț
ei
profesional
e
20 B i n e /
F o a r t e
Bine

Fișele de Evaluare a
performanțelor
la
sfârșitul
perioadei de probă
F-RU-66
F-RU-64
ALTE ACTIVITĂȚI
Activitatea desfășurată
Registrul de evidență a petițiilor
F-RU-1
Corespondență/Întocmirea notelor
interne
Specifice resurselor umane respectiv
activității de management a calității
Clasarea și arhivarea documentelor

Unitate
măsură
Număr
72

de Rezultat Observații
e
Soluțion
ate
6130 Înregistr
ate

Monitorizarea declarațiilor de avere 16 persoane
și interese.

Complet
ate
Evidenți
ate

Completarea
și
transmiterea
declarațiilor
de
avere și de interese
– după
PL-30

INREGISTRAREA PETIȚIILOR
În cursul anului 2018 la nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor au fost
înregistrate electronic un nr. de aprox. 72 sesizari, petiții care au fost soluționate, conform
Legii 233/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, in termen de 30 de
zile de la data înregistrării in unitate.
Au fost inregistrate petiții, privitor la riveranii zonelor aflate în apropierea cursurilor
de apă, persoane fizice interesate de aspecte specifice de gospodărire a apelor, soluționari sau
proiecte în curs ori în derulare, constând în : (eroziuni de maluri ca urmare a ploilor torențiale
construire diguri de apărare împotriva inundațiilor, defrișare arbori periculoși, executare
consolidări, executări ilegale de lucrări pe cursurile de apă în dreptul proprietăților petenților,
tăieri de arbori cu rol de consolidare a malurilor, depozitări de deșeuri în albia râurilor,
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exploatări de balast de către persoanele neautorizate, ritm incetinit al lucrărilor de
regularizare. Nu au existat cazuri deosebite privind soluțiile adoptate.
Toate petițiile au fost înregistrate în registrul F-RU-1 și distribuite spre soluționare în
termen, către compartimentul în măsura sa le dea un răspuns.
Activitatea de FORMAREA PROFESIONALĂ

Activitatea desfășurată

Unitate de Rezultat Observații
măsură
e

Program de
Nr. pers
Formare
Profesională 37 salariați
formală
F-RU-5
212
Program de
Formare Profesională
nonformală
F-RU-2

Raport de
R e a l i z a re
Profesională
F-RU-54

F o r m a re

C
u
certificat
d
e
calificare
Finalizat
Aplicarea măsurilor și procedurilor
F-T-3
din domeniul SSM și PSI.
Instruiri privind aplicarea legislației
în domeniul gospodăririi apelor,
întocmirea PGA-ului.
Instrucțiuni de aplicare a
procedurilor de lucru privind
gestionarea resurselor umane;
Realizat Formare Profesională:
-Curs de Auditor Intern;
- Lucrător SSM ptr. Șantierele
temporare sau mobile;
- Dezvoltarea competențelor de
specialitate SSM.
-Program
de
Perfecționare
Profesională-Mașinisti/ Mecanici.
- Responsabil de Mediu;
- Program de Perfecționare –Agent
Hidrotehnic;
- Certificat de Pregătire Profesională
a
conducătorului
auto-atestat
transport marfă.

Evoluţia structurii de personal din punct de vedere al pregătirii profesionale:
Personal TESA cu studii superioare de lunga durata SS : 41 salariati ;
Personal TESA cu studii superioare de scurta durata SSD : 3 salariati;
Personal cu studii medii: 80;
Personal Muncitor cu studii generale 84 :

ACHIZIȚII LUCRĂRI ȘI SERVICII SPECIFICE- SGA BIHOR
•Centralizează

si intocmeste referatele și necesarele transmise de compartimentele SGA
Bihor și de sistemele hidrotehnice și a formațiilor de lucru;
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•Participă la prospectarea pieței și la aprovizionarea cu produse în cadrul SGA Bihor;
•Participă la recepția mijloacelor fixe achiziționate în cadrul SGA Bihor;
•Intocmește planul de achiziții anual pentru produse și servicii la nivelul SGA Bihor;
•S-au receptionat un numar de 296 de facturi de la diversi furnizori;
•S-au operat un numar de 445 bonuri de transfer la diferite gesiuni din cadru SGA Bihor;
•S-a realizat achiziționarea de materiale solicitate;

GESTIUNE, MONITORING ȘI PROTECȚIA RESURSELOR DE APĂ- SGA BIHOR
Răspunde de administrarea resurselor de apă prin aplicarea metodologiilor actelor
normative şi prescripţiilor tehnice privind folosirea, protecţia şi conservarea resurselor de
apă;
Coordonează, îndrumă şi controlează activitatea la folosinţe de apă şi aplică măsuri după
caz;
Întroduce obiective cadastrale ale folosinţelor consumatoare verificate în bancă de date
în vederea eleborării sintezei cadastrale anuale;
Oferă date privind gestiunea cantitativă a resurselor de apă ale folosinţelor transmiţând
lunar sau trimestrial, volumele de apă captate;
Ajută la depistarea unităţilor noi consumatoare de apă;
Urmăreşte sistematic realizarea programului tehnic de verificare şi control a folosinţelor
de apă transmise de la biroul Gestiunea monitoringul şi protecţia resurselor de apă;
Pentru anul 2018 s-au efectuat un număr de 153 controale privind verificări pentru
reactualizare dosar obiectiv ( 153 controale în plan).
Procesele verbale de verificare și realizare a abonamentelor care însumate cele lunare,
trimestriale semestriale și anuale sunt în numar de 828 buc. procese verbale dupa cum
urmeaza:
- 288 procese verbale lunare;
- 212 procese verbale trimestriale;
- 130 procese verbale semestriale;
- 198 procese verbale anuale activitate ce continua și la începutul acestui
an până la finalizarea verificării tuturor consumatorilor de apă prevăzuți
în plan.
Pe linie de verificare a proceselor verbale de realizare a abonamentelor din cadrul
sistemelor hidrotehnice acestea sunt în numar de 1709 procese verbale.
Programul de cadastru obiective cadastrale efectuate odata cu verificările privind
reactualizarea dosarelor de obiectiv s-au realizat în numar de 354 buc. obiective cadastrale
față de 324 obiective câte au fost prevăzute în planul pe anul 2018. Diferența de obiective
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cadastrale se datorează depistării celor 10 unități cu ocazia
care au fost trimise să-și întocmească documentație de
acreditate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. La
consumatoare li s-au întocmit procese verbale de sigilare

controalelor efectuate, folosințe
gospodărirea apelor cu firme
un număr de 6 (șase) folosințe
a sursei proprii și s-a efectuat
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sigilarea efectiva a sursei cu ajutorul cleștelor speciale ABA-5 si ABA-6 de aplicare a
sigiliilor de plumb.
AVIZE ŞI AUTORIZAŢII
Răspunde de aplicarea procedurilor şi a metodologiilor privind activitatea de emitere a
avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor ce se desfăşoară în cadrul SGA Bihor ;
Emite, conform competenţelor acordate, avize şi autorizaţii de gospodărire a apelor
pentru execuţia, folosirea şi protecţia resurselor de apă, ţine evidenţa informatizată a avizelor
şi autorizaţiilor emise;
Deplasarea în teren, întocmirea proceselor verbale.
Numărul actelor de reglementare emise ȋn 2018 au fost de 82 avize-autorizații.
Denumire
Avize de gospodărire a apelor
Autorizaţii de gospodărire a
apelor
Notificări pentru ȋnceperea
executiei
Notificări pentru punerea ȋn
funcţiune
Avize de amplasament

Plan anul 2018 Realizat perioada
01.01- 31.12.2018
7 buc
15 buc
15 buc

17 buc

7 buc

8 buc

46 buc

36 buc

-

-

Permise de traversare

-

-

Consultaţii tehnice de specialitate,

-

6 buc

asistentă tehnică
Total
Adresa prin care se solicită
completări pentru documentatia
tehnică

82 buc
22 buc

EXPLOATARE LUCRĂRI, UCC ȘI SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR
HIDROTEHNICE- SGA BIHOR
Verifică
activitatea de exploatare a lucrărilor hidrotehnice din administrarea
Sistemului de Gospodărire a Apelor;
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Verificarea în teren a lucrărilor din Planul Tehnic;
Urmăreşte cantitativ şi valoric, realizarea programului tehnic de exploatare, întreţinere
şi reparaţii şi face raportările solicitate;
Participă la verificarea în teren a lucrărilor, întocmeşte documente scrise;
Analizează propunerile sistemelor pentru lucrări de reparaţii la construcţiile
hidrotehnice şi participă la avizarea şi recepţionarea acestora;
Se efectuează și sarcini de cadastru al apelor, precum:
S-a realizat verificarea unui nr. de 1770 obiective cadastrale planificate, din care:
- Jud. Cluj: 100 obiective
- Jud. Sălaj: 100 obiective
- Jud. Satu-Mare: 100 obiective
- Jud. Bihor: 1470 obiective
Obiective
cadastrale
realizate ȋn
2018:

Ve r i f i c ă
ţinerea la zi şi reactualizarea informaţiilor din banca de date de Cadastrul apelor existenţa la
nivelul SGA Bihor, activități, sisteme
hidrotehnice, formaţii de lucru, respectarea
metodologiei unice în realizarea bazei de date, a aplicării în mod uniform a metodologiilor
de specialitate şi a celorlalte norme tehnice transmise;
Verifică datele înscrise în evidenţa cadastrală pe baza deplasărilor în teren sau
confruntării cu documentaţiile tehnice ale lucrărilor.
În decursul anului 2018 au fost verificate baraje pentru care s-au ȋntocmit note de
constatare privind starea tehnică a barajului şi măsurile care se iau. Printre barajele verificate
amintim următoarele: Bicăcel, Dolea, Filip, Hidiş, Hotar, Iertaş, Miersig II, Popii, Steluţa,
Şauaieu şi Tilecuş.
S-au făcut ridicări topografice pentru rezolvarea unor sesizări sosite la sediul SGA
Bihor.
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S-a participat la măsurători topografice pe Canalul Colector.
S-au ȋntocmit programele pe timp friguros şi programul UCC, precum şi raportul UCC,
s-a actualizat Patrimoniul din cadrul SGA Bihor.
În cursul anului 2018 la nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor au fost soluţionate
un nr. de 80 sesizări, conform Legii 233/2002 privind reglementarea activității de soluționare
a petițiilor, ȋn termen de 30 de zile de la data înregistrării ȋn unitate.
Au fost ȋnregistrate petiții, privitor la riveranii zonelor aflate în apropierea cursurilor de
apă, persoane fizice interesate de aspecte specifice de gospodărire a apelor, soluționari sau
proiecte în curs ori în derulare, constând în: decolmatarea unor cursuri de apă, eroziuni de
maluri ca urmare a ploilor torențiale, defrișare arbori periculoși, executare consolidări,
executări ilegale de lucrări pe cursurile de apă în dreptul proprietăților petenților, tăieri de
arbori cu rol de consolidare a malurilor, depozitări de deșeuri în albia râurilor, exploatări de
balast de către persoanele neautorizate, ritm ȋncetinit al lucrărilor de regularizare. Nu au
existat cazuri deosebite privind soluțiile adoptate.
REALIZӐRI / CHELTUIELI PLAN TEHNIC 01.01.2018 – 31.12.2018

EXPLOATARE: 2630 mii lei
ȊNTREȚINERE CURENTӐ:
2538.6 mii lei
REPARAȚII CURENTE: 620.2
mii lei
ȊNTREȚINERE
ŞI
IGIENIZARE CURSURI APӐ:
1427.4 mii lei
TOTAL: 7216.2 mii lei

CHELTUIELI PROGRAM DE GOSPODARIREA APELOR 01.01.2018 –
31.12.2018
MATERIAL: 473.2 mii lei
MANOPERӐ: 9065.7 mii lei
ENERGIE ELECTRICӐ: 2140.1 mii lei
COMBUSTIBIL: 580.8 mii lei
ALTELE: 644.85 mii lei
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T O T A L R E A L I Z AT :
10978.65 mii lei

PROGRAM P.G.A. 2018 –
SGA BIHOR

F-EL- 1
COD

mii LEI
ACTIVITATEA

0

U/M
1

CAP.I

1.1

CHELT. TOTALE
PROGRAM G.A.
1 CHELTUIELI PLAN
TEHNIC
EXPLOATARE

Program
an
2

Cumulat Cumulat
program realizat
3
6
7

mii lei

26819.9

26819.9

10978.65

mii lei

8420.5

8420.5

7216.2

2654

mii lei

2654

2630

1.2

INTRETINERE

mii lei

3075.4

3075.4

2538.6

1.3

REPARAȚII ȋn regie proprie

mii lei

773.2

773.2

620.2

1.4

mii lei

1917.9

1917.9

1427.4

1.4.1

IICA ( lucr. pe cursuri
neamenajate)
Ȋntreţineri şi igieniz. cursuri

1.4.2

Decolmătări şi reprofilări albii

mii lei

471.9

471.9

188.5

mii lei

3304.6

3304.6

3030.2

mii lei

251.7

251.7

229.6

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2 SERV.TEHNICOOPERATIV
MENTENANȚA
LUCRӐRILOR
HIDROTEHNICE
HIDROLOGIE
SIST. INFORMAT,
DISPECERAT, APӐRARE
MONITORING, PROTECȚIE
RESURSE
INSPECȚIA APELOR

mii lei

1446 1238.9

1446

mii lei

0

0

0

mii lei

42.6

42.6

40.8

mii lei

180.3

180.3

194.6

mii lei

131.1

131.1

118.6
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2.6

IMPEMENTARE UE

mii lei

2.7

PATRIMONIU, CADASTRU

mii lei

46.2

46.2

2.8

FINANCIAR, MECANISM
ECONOMIC
ALTE SERVICII

mii lei

78.3

78.3

mii lei

2574.4

2574.4

2.9

3.1
3.2
3.3

4.1
4.2

0

0

0
33.6
98
2315

3 LUCR. ŞI REP.
EXECUTATE DE TERȚI :
DOCUMENTAȚII (executate
cu terţi)
REPARAȚII LA LUCRӐRI

mii lei

0

0

0

mii lei

0

0

0

mii lei

0

0

0

REPARAȚII UTILAJE ŞI
MIJLOACE. TRANSP.
4 INVESTIȚII SURSE
PROPRII
REALIZATE CU PERSONAL
PROPRIU
REALIZATE CU TERȚI

mii lei

0

0

0

mii lei

5841

5841

0

mii lei

0

0

0

mii lei

5841

5841

0

5 ALTE CHELTUIELI

mii lei

9253.8

9253.8

732.25

CAP.
II
a.

CHELTUIELI PROGRAM
G.A. din care:
Materiale

mii lei

26819.9

26819.9

10978.65

mii lei

67.8

67.8

21.9

b.

Manoperă

mii lei

3368.1

3368.1

2939.9

c.

Energie electrică

mii lei

d.

Combustibili

mii lei

166.6

166.6

108.9

e.

Altele

mii lei

14689.9

14689.9

633.95

II.1

mii lei

8420.5

8420.5

7216.2

a.

CHELTUIELI PLAN
TEHNIC din care:
Materiale

mii lei

480.2

480.2

451.3

b.

Manoperă

mii lei

6738.7

6738.7

6125.8

c.

Energie electrică

mii lei

184.8

184.8

156.3

d.

Combustibili

mii lei

998.8

998.8

471.9

e.

Altele

mii lei

107

18

107 57.8

18 10.9
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Tip activitate
Terasamente
Lucrări
piatră
anrocamente
Lucrări beton

Unitate de
măsură
mii mc
şi mc
mc

Programat
2018
2.366

Realizat 2018
4.135

1325.2

1581.5

138.1

153.2

Regularizări şi
reprofilări albie
Vopsitorii

k m / m i i 87.99 / 259.63 112.10 / 357.14
mc
mp
7538.4
7750.9

Zugrăveli

mp

Cosiri vegetaţie

ha

Consolidări vegetative

ml

1510

1805

Ridicări topografice
diguri
Exploatare şi alte
activităţi

km

50

50

ore

105087

103293

11303 11805.2
1110.28

1261.75

SITUAȚII DE URGENȚĂ, INUNDAȚII, SECETE, POLUĂRI
Aplicarea strategiei și coordonarea tehnica de specialitate a acțiunilor preventive și
operative pentru apărarea împotriva inundațiilor, secetei hidrologice, accidentelor la
construcțiile hidrotehnice și poluărilor accidentale pe cursurile de apă;
Elaborarea Planurilor Județene, pentru Sistemele Hidrotehnice din administrare, de
apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la
construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale pe cursurile de apă;
Asistența tehnică, la cerere pentru întocmirea planurilor municipale, orășenești și
comunale de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale pe cursurile
de apă.
Asigură întreținerea și menținerea în stare de funcționare a lucrărilor de apărare împotriva
inundațiilor;
În perioada 26-27 iunie 2018 a avut loc exerciţiul de simulare a inundaţiilor în bazinul
hidrografic Crișuri, în conformitate cu prevederile „Planului principalelor activităţi ale
Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2018”, aprobat de către
ministrul apelor şi pădurilor şi a Programului exerciţiilor de simulare a producerii de
inundații pentru verificarea modului de funcționare a fluxului informațional-decizional
pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații pe anul 2018, în vederea
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verificării modului de funcţionare a fluxului informaţional hidro-meteorologic

de

avertizare-alarmare a populaţiei, a modului de conlucrare a tuturor structurilor implicate în
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, a modului în care administrația
publică locală cunoaște procedurile elaborate pentru managmentul riscului la inundații,
acţiunea s-a desfăşurat în judeţul Sălaj - localităţile: Marca, Nușfalău și județul Bihor localităţile: Sâniob și Sălard.
Comisia de verificare s-a deplasat în localitățile implicate în scenariul exerciţiului de
simulare, respectiv localităţile Sâniob și Sălard, unde s-a verificat funcționarea fluxului
informaţional la nivelul acestor CLSU și s-au luat măsuri pentru îmbunătățirea acestuia,
tot în urma acestui exercițiu s-au făcut mai multe propuneri de măsuri pentru îmbunăţirea
gestionării situaţiilor de urgenţă generate de inundații
Participarea la controalele periodice ale lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor.
În perioada 05-07.11.2018 s-a desfășurat acţiunea de verificare a stării tehnice şi
funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor din județul
Bihor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, ale Ordinului ministrului mediului și
pădurilor și al ministrului administrației și internelor nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe
cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, precum și ale Programului principalelor
acțiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență (CMSU) pentru anul 2018.
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Sistem Hidrotehnic Independent
Crișul Alb
La nivel de SHI Criș Alb există 7 formații de lucru: Criș,Zerind,Beliu,Ineu
Gurahonț,Chier-(jud.AR) și Brad în jud.(HD).Lucrările executate în anul 2018fizic și valoric – de către aceste formații cuprind :
a)activitatea de exploatare materializată prin:
-citiri,înregistrări date pentru cotele de la mire,citire și transmitere date
ptr forajele piezometrice ;
-gospodărire curți cantoane de exploatare,magazii de apărare;
-manevre stavilă-închidere-deschidere- Baraj Tauț;
-paza și supraveghere construcții hidrotehnice;
-verificări în teren a obiectivelor de cadastrul apelor;
-transport muncitori materiale de la sedii formații la punctele de lucru;
b)activitatea de întreținere curentă prin lucrări de:
-curățire-degajat teren de crengi,defrișări (manual-mecanic),vopsitorii
mire,balustrade,spoieli borne,zugrăveli sedii cantoane de exploatare,cosiri
vegetație-(manual-mecanic),betoane,mobilizări mușuroaie
erbicidat,reânsămânțări cu iarbă,plivit buruieni dintre dale,doborât
arbori,fasonat,manipulat,transport lemn,etc-în anexa F-EL-25 se pot vedea
principalele volume fizice realizate pe SHI Criș Alb în perioada 01.01-31.XII.
2018 iar în reprezentarea grafică cheltuielile și ponderea lor.
c)activitatea de reparații curente prin lucrări executate la:
-post hidro Archiș prin turnare beton=49 mc;
-reparații curente la canton Moțiori prin lucrări de
tencuieli,vopsitorii,betoane,pardoseli gresie,pardoseli podea,zugrăveli.
-sedu Formația Beliu-învelitori magazia de apărare;
-post hidro Șiad prin betoane=25 mc;
-refacere zid sprijin Criș Alb-la Ineu prin:betoane=4mc etc
-reparații curente Baraj Tauț= 6 mc betoane;
-completări terasamente Criș Alb mal stg la Gurahonț prin săpătura
mecanică
-reparații curente post hidro Brazii prin betoane=49 mc etc
d)întreținere și igienizare cursuri de apă prin lucrări executate pe:
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-râu Criș Alb km 66+000-84+000-Formația Ineu-recoltat
nuiele,confecționat fascine,doborât arbori,defrișări man;Form.Gurahonț km
96+000-136+000-defrișări,degajat teren.
-Vale Cigher km 27+000-35+000-Formația Chier-curățire teren –
mecanic-defrișări manuale-Intreținere și igienizare Vale Bighiu(Sodom) prin sap.mec,curățire
teren,defrișări;
-Vale Vața(HD) prin defrișări,curățire teren;
-Vale Brad(HD)-Formația Brad-defrișări,degajat teren corpuri străine
In anexe atașez pe capitole valoric precum și fizic cantitățile executate în
cadrul unității noastre precum și reprezentarea grafică.
Personalul tehnic din cadrul SHI Criș Alb monitorizează în
permanent starea de curățenie a cursurilor de apă și participă efectiv împreună
cu personalul muncitor la degajarea deșeurilor organice sau de altă natură(deșeuri din material plastic-PET/uri,pungi etc,deșeuri din material textil-etc
Controalele de verificare a folosințelor consumatoare de apă sunt
efectuate de către șefii de formații și personalul tehnic din cadrul Biroului
Exploatare UCC și Siguranța Construcții Hidrotehnice.Datorită nr mic de
personal unii șefi de formații execută și controale la obiectivele cadastralefolosințe neconsum,atoare respectiv obiective cadastrale-expl cazul Form
Zerind și Chișineu Criș.
PLAN TEHNIC 01.01-31.12.2018

5%

6%

EXPLOATARE

32%

INTRETINERE CURENTA
REPARATII CURENTE
INTR. SI IGIENIZ. CURSURI APA

57%

TOTAL

3967

EXPLOATARE

1256

INTRETINERE CURENTA

2275

REPARATII CURENTE

203

INTR. SI IGIENIZ. CURSURI APA

233
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REALIZAT PLAN TEHNIC 01.01-31.12 2018

0%
5%
6%
EXPLOATARE

38%

INTRETINERE CURENTA
REPARAȚII CURENTE
INTR ȘI IGIENIZ.CURSURI DE
APĂ

51%

TOTAL REALIZAT - MII LEI

3442

EXPLOATARE

1285

INTRETINERE CURENTA

1765

REPARAȚII CURENTE

211

INTR ȘI IGIENIZ.CURSURI DE APĂ

181
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