
Serviciul Inspecția Bazinală a Apelor     

       Pentru anul 2020, numărul total de persoane cu legitimaţii speciale de control şi sancţionare la A.B.A. Mureş 

a fost de 16 specialişti, numiţi prin decizia A.NA.R. nr 540 din 27.07.2017. Serviciul Inspecţia Bazinală a Apelor 

Mureş are 7 persoane iar la S.G.A.-uri sunt 9 persoane care au activitate exclusiv de inspecţie.  Facem 

precizarea că în prezent personalul care efectuează activitatea de inspecție conform Nomenclatorului 

activitățiilor sunt inspectori de specialitate în gospodărirea apelor. 

Controale planificate şi neplanificate 

Personalul din cadrul Serviciului Inspecției Bazinală a Apelor şi a la SGA-urilor, conform Programului de Activitate 

în anul 2020 au efectuat un număr de 1.453 controale planificate şi neplanificate: 

Total controale 2020: 

Nr. 

Crt. 

IBA – SGA-

uri 

Controale planificate 

pe       anul 2020 

/realizate 

Procent realizare 

controale   

planificate 

Controale      

neplanificate 

Total nr. controale 

efectuate  în anul 

2020 

1            Serv. IBA 382 /291 76.1% 243 534 

2  SGA Mureș  152 / 83 54.6 % 129 212 

3  SGA Alba 144/ 101 70.1 % 166 267 

4     SGA 

Hunedoara 

125 / 114 91.2 % 103 217 

5  SGA Arad 141  / 127 90.1 % 96 223 

     Total ABA Mureș 944/ 716 76.0 % 737 1453 

Controale tematice desfăşurate în cursul anului 2020: 
În conformitate cu adresa Administrației Naționale „Apele Române” nr. 176 /IA/08.01.2020, privind planificarea 
controalelor tematice ce se vor desfășura în anul 2020, s-au efectuat controalele dispuse iar raportările au fost 
transmise la termenele stabilite la toate cele 6 controale tematice după cum urmează: 

• Verificarea respectării actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor de către 
societățile executante a micro-hidrocentralelor - cu raportare semestrială;  

• Verificarea stării de salubritate a cursurilor de apă, lacurilor şi a malurilor acestora, cu raportare 
semestrială; 

• Verificarea folosinţelor de apă care intră sub incidenţa Directivei 96/61/EEC(IPPC), cu raportare 
semestrială; 

• Verificarea activităţii de extragere a agregatelor minerale – cu raportare trimestrială; 

• Verificarea stării tehnice a barajelor din categoria de importanţă C şi D - cu raportare trimestrială; 

• Verificarea Planului de implementare pt. Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate la localităţile 
peste 2000  locuitori echivalenţi - cu raportare semestrială. 

Reclamaţii sesizări - În anul cursul anului 2020 au  fost verificate și soluționate un număr de 121 de 
sesizări. 

Sancţiuni aplicate - În urma acţiunilor de verificare în anul 2020 au fost aplicate un număr de 208 
contravenții din care 91 amenzi contravenţionale în valoare totală de 4.085.000 lei și 117 avertismente. 

În urma activităţii desfăşurate, respectiv a măsurilor trasate cu ocazia acţiunilor de verificare şi control la 
folosinţele de apă, un număr mare de folosinţe au prezentat documentaţii întocmite în conformitate cu prevederile 
legale în vederea obţinerii autorizaţiilor de gospodărire a apelor sau pentru reautorizare, după caz, iar pentru 
lucrările de investiţii preconizate în domeniul gospodăririi apelor documentaţii pt. obţinerea actelor de 
reglementare respectiv a avizelor sau notificărilor de începere a execuţiei. Din situația reglementării folosinţelor 
la finele anului 2020 rezultă că din cele 3.191 folosinţe de apă aflate în evidenţă un număr de 2.659 folosinţe 
sunt cu autorizaţie de gospodărire a apelor valabilă, 73 în procedură de autorizare, 28 cu termenele stabilite 
nedepăşite, 267 în conservare sau lichidare iar 164 fără autorizaţie valabilă – în general unităţi mici. 

S-au intensificat şi se vor continua în acest ritm controalele la exploatările de agregate minerale pentru 
urmărirea respectării prevederilor actelor de reglementare şi a celor din abonamentele încheiate cu Administraţia 
Bazinală de Apă Mureş. 

De asemenea se pune un accent deosebit pentru  urmărirea realizării măsurilor la termene stabilite şi nu 
în ultimul rând pe verificarea activităţii de automonitorizare a folosinţelor de apă, atât monitorizarea cantitativă 
cât şi calitativă, aceasta ducând după caz la aplicarea de penalităţi (prin compartimentele GMPRA), în acest fel 
se obligă operatorii staţiilor de epurare să respecte, să îmbunătăţească exploatarea şi în final să  modernizeze 
instalaţiile şi astfel să se amelioreze calitatea apelor. 


