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Administrația Bazinală de Apă BUZĂU-IALOMIȚA 

Sistemul de Gospodărire a Apelor DÂMBOVIȚA  

 
 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița 
 
 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița este subunitatea Administrației Bazinale 
de Apă Buzău-Ialomița, instituţie publică subordonată Administratiei Naƫionale “Apele 
Române“, ce reprezintă autoritatea investită cu aplicarea unitară a strategiei naţionale în 
domeniul gospodăririi resurselor de apă, pe teritoriul bazinului hidrografic Ialomita, în judeţul 
Dambovita. 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița gestionează bazinului hidrografic 
Ialomița, în suprafață de 1622 km2 și o lungime a cursurilor de apă cadastrate de 375 km. 

Rețeaua hidrografică a Bazinului Hidrografic Ialomița are ca principal curs de apă râul 
Ialomița cu afluenții importanți din amonte către aval: Brătei, Rătei, Raciu, Ialomicioara I, 
Rușet, Ialomicioara II, Bizdidel, Vulcana, Slănic, Izvor, Racovița, Pâscov, Crivăț, Cricov, 
Strâmbul, Sticlărie. 
 
Sistemul de Gospodarire a Apelor Dâmbovița are în administrare : 
 

• 2 acumulări complexe: Acumularea Bolboci, cu un volum de apă de 19,342 milioane 
mc și Acumularea Pucioasa, cu un volum de apă de 2,22 milioane mc; 

• 2 diguri de apărare împotriva inundațiilor: ”Dig mal stâng Ibrianu” cu L=740 m pe râul 
Ialomița și ”Dig mal stâng Șotânga”  cu L=500 m pe pârâu Vulcana; 

• 2 lucrări de regularizare a albiei:  ”Regularizare râu Ialomița la Mărcești” și ”Amenajare 
Cricovul Dulce la Vișinești”; 

• 2 Derivații de debite: ”Derivația Ialomița-Ilfov” amplasată pe UAT Târgoviște și UAT 
Ulmi, cu rol de suplimentare a debitelor pentru alimentarea cu apa a municipiului 
București și ”Derivația Pâscov-Ialomița” pe UAT Bucșani cu rol de apărare  

 
Principalele activităţi din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Dâmbovița 
 

➢ Laborator Calitatea Apei  
➢ Situații Urgență - Dispecerat 
➢ Gestiunea  Resurselor de Apă 
➢ Exploatare lucrări, U.C.C. și Siguranța Construcțiilor Hidrotehnice 
➢ Financiar Contabilitate Aplicare și Urmărire Mecanism Economic 
➢ Staţia Hidrologică 
➢ Mecanizare 

 
Gospodărirea cantitativă si calitativă a apelor pe anul 2020  a tinut seama de prevederile 

Legi Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile  ulterioare, de O.U.G. nr. 107/2002 
privind infiintarea Administratiei Nationale “Apele Romane”, aprobata prin Legea nr. 
404/2003 si 400/2005, Ordinul  nr. 891 din 23 iulie 2019 al Ministerului Apelor si Padurilor, 
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privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare 
temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al 
documentaţiei tehnice supuse autorizării, se atribuie titularului de autorizatie,                       
Ordinul nr. 828/2019 al Ministerului Apelor si Padurilor privind aprobarea Procedurii şi 
competenţelor de emitere, modificare şi retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv 
procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conţinut al 
documentaţiei tehnice supuse avizării, precum şi a Conţinutului-cadru al Studiului de evaluare 
a impactului asupra corpurilor de apă, HG 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare 
privind Norme de descarcare in mediul acvatic, Ordinul 798/2005 cu modificarile si 
completarile ulterioare –abonamentul cadru pentru serviciile specific de gospodarire a apelor, 
Directiva Cadru si celelalte Directive Europene în domeniul apelor și toate celelalte prevederi 
legislative specifice in vigoare 
       Principalul curs de apa din bazinul hidrografic Ialomita Superioara este raul 
IALOMITA este urmarit in anul 2020 prin 16 sectiuni de monitorizare  situate pe Ialomita si 
afluentii săi: Cheile Tatarului, Dobresti, amote. confuență. Valea Neagra, amote. confuență 
Glod, aval confluenta Ialomicioara (Moroeni), amote  Runcu, Bezdead, Branesti, aval 
Targoviste (Sacuieni), Slanic-Ocnita la Ochiuri,  Baleni, Pîscov (Bucsani), Iazul Morilor, Mija 
(Neagra) si 2 sectiuni pe pârâul Cricovul Dulce (amonte Moreni si la Baltita).  
Pentru fiecare din acumularile Bolboci si  Pucioasa  este stabilita cate o sectiune de 
monitorizare a parametrilor biologici, microbiologici si fizico-chimici – mijloc lac si o sectiune 
pentru acumularea Pucioasa pentru monitorizarea apei de suprafata destinate potabilizarii. 
Pentru subsistemul ape subterane  există în anul 2020 monitorizare a parametrilor fizico-
chimici pentru 8 foraje si 3 izvoare.   
 

Barajul Bolboci 
  
 Barajul Bolboci constituie împreuna cu barajul Pucioasa obiectivul principal al 
Sistemului de Gospodarire a Apelor Dambovita si asigura regularizarea debitelor râului 
Ialomita si utilizarea acestora pentru alimentarea cu apă a centrelor populate, alimentarea cu 
apă a industriilor, irigații, producerea de energie electrică. 

Barajul Bolboci este amplasat pe teritoriul comunei Moroeni, pe râul Ialomita la 10,75 
km fata de izvor, amonte de Cheile Zanoagei, aval de confluenta cu râul Bolboci, luciul de apa 
ajungând pana la Cheile Tatarului. A fost executat intre anii 1976-1988, pus in functiune in 
anul 1988 si este administrat de catre A.N. “Apele Romane” ABA Buzau – Ialomita, prin SGA 
Dambovita 

Barajul Bolboci este realizat din anrocamente (calcare) având dimensiuni maxime de 40 
cm în zona de suport a mastii de etansare, 80 cm în zona centrala a barajului si 120 cm în zona 
prismului aval. Etansarea corpului barajului se realizeaza cu masca din dale de beton armat, 
care reazema pe o vatra înalta în care este inclusa galeria de vizitare, injectii si drenaj de la 
piciorul amonte al barajului. Paramentul aval al barajului este protejat cu zidarie uscata de 
piatra.  

În exploatarea barajului Bolboci, funcție de condițiile hidrometeorologice din bazin, de 
cerintele folosintelor, de starea tehnica si de functionare a lucrarii, a instructiunilor 
proiectantului se iau în considerare urmatoarele regimuri caracteristici: 

➢ regim normal de exploatare - ape medii; 
➢ regim de exploatare în perioade de ape mici sau deficitare; 
➢ regim de exploatare în situatii de înghet; 
➢ regim de exploatare la ape mari ( viituri )  
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Barajul Pucioasa 
 

Barajul Pucioasa, este situat pe râul Ialomita imediat amonte de orașul cu acelasi nume. 
Amenajarea a fost pusa in functiune in anul 1975 si este in administrarea A.B.A. Ialomita-
Buzau, S.G.A. Dambovita. 

Acumularea Pucioasa, are un baraj cu inaltime maxima 30,50 m (cota coronament 420 
mdM; cota minima a fundatiei 389,50 mdM) si un volum de apa la NNR de 2,22 mil m3 (dupa 
batimetria din septembrie 2016). Barajul Pucioasa este un baraj tip deversor central din beton 
masiv, echipat cu clapeta, timpan si vane de fund. 

In conformitate cu legislatia actuala, supravegherea comportarii barajului Pucioasa se 
încadreaza în categoria de urmarire speciala si are caracter permanent. 
 Principalul obiectiv al sistemului de supraveghere este detectarea din timp a oricarei 
anomalii de comportare care ar putea duce la cresterea gradului de risc prezentat de baraj. 
Supravegherea parametrilor de comportare a constructiilor se face prin masuratori periodice la 
aparate, instalatiile si dispozitivele de masura si control si prin cercetarile periodice vizuale. 

Functiile obiectivului 
➢ Alimentari cu apa a localitatilor 
➢ Alimentarea cu apa industriala a consumatorilor din aval 
➢ Productia de energie electrica 
Acumularea Pucioasa nu a fost concepută să atenueze viitura intrata în lac, având prin 

exploatare rolul de tranzitare a viiturilor, realizând doar decalarea vârfului viiturii în vederea 
evitarii suprapunerii în aval cu viiturile afluentilor mai importanti (Bizdidel, Vulcana). 

 
 

ACȚIUNI DE SALUBRIZARE A CURSURILOR DE APĂ 
 

Activitatea de salubrizare  privind 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 cadrul U.A.T.-urilor de pe raza de 
administrare a S.G.A. Dâmbovița, este permanentă, ori de cate ori este nevoie și la controalele 
tematice prin Ordinul Prefectului.  

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. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului 
privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase 
având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la 
construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona 
costieră, precum și ale Programului principalelor acțiuni ale Comitetului Ministerial pentru 
Situații de Urgenți (CMSU) pentru anul 2020, în vederea diminuării pagubelor produse de 
inundații generate de revărsări ale cursurilor de apă sau din scurgeri de pe versanți, s-a 
desfășurat în perioada 13.04 - 08.05.2020, 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 județul Dâmbovița. 

La această acţiune au participat: 
reprezentanții S.G.A. Dâmboviţa pe BH Ialomita Superioara 
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reprezentanţii S.H.I. Văcăreşti pe BH Arges – Vedea 
reprezentanții C.J.S.U. Dâmboviţa 
reprezentanţii I.S.U. „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa 
reprezentanţii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Dâmbovița 
reprezentantul Gărzii Forestiere Ploiești 

Au fost verificate prin sondaj următoarele cursuri de apă/localități: 
Râul Ialomița 

➢ Comuna Moroeni - Sat Moroeni; 
➢ Comuna Pietroșița - Sat Pietroșița; 
➢ Oras Fieni - Sat Berevoiesti; 
➢ Oras Pucioasa; 
➢ Comuna Șotânga - Sat Șotânga și Sat Teiș; 
➢ Comuna Răzvad - Sat Răzvad și Sat Valea Voievozilor; 
➢ Comuna Băleni - Sat Băleni Români și Sat Băleni Sârbi; 
➢ Comuna Finta - Sat Gheboaia, sat Finta și Sat Finta Mare; 
➢ Comuna Dobra - Sat Mărcești și Sat Dobra;  
➢  Comuna Cojasca - Sat Cojasca; 
➢ Comuna Cornesti - Sat Ibrianu, Sat Cătunu. 

Pârâul Ialomicioara I 
➢ Comuna Moroeni - Sat Glod, Sat Moroeni, Sat Dobrești, Sat Pucheni; 

Pârâul Ialomicioara II 
➢ Comuna Runcu - Sat Bădeni; 

Pârâul Țâțâ 
➢ Comuna Pietroșița -Sat Dealu Frumos; 

Pârâul Sticlărie  
Pârâul Vulcana  

➢ Comuna Șotânga;  
Pârâul Racoviță 

➢ Comuna Băleni - Sat Băleni Sârbi; 
Pârâul Pâscov 

➢ Comuna Finta - Sat Gheboaia; 
Pârâul Cricovul Dulce 

➢ Comuna Vișinești - Sat Urseiu și sat Dospinești; 
➢ Comuna Iedera - Sat Iedera De Sus, Sat Iedera de Jos și Sat Colibași; 
➢ Municipiul Moreni; 
➢ Comuna Vlădeni - Sat Vlădeni; 
➢ Comuna Cornești - Sat Ungureni și Sat Cristeasca. 

Pârâul Ruda 
➢ Comuna Iedera - Sat Iedera de Sus. 

Pârâul Provița 
➢ Comuna Dărmănești - Sat Margineni de Sus;  Comuna Vlădeni - Sat Vlădeni . 

Pârâul Crivăț 
➢ Comuna Cornești - Sat Cornești. 
➢ Văi locale necadastrate 
➢ Vale locală Giurcu - Comuna Runcu - Sat Piatra; 
➢ Vale locală Tontea - Comuna Runcu - Sat Badeni; 
➢ Vale locală Clincioaia - comuna Runcu - Sat Runcu; 
➢ Valea locală Chileanca - Comuna Cornești - Sat Frasinu. 

Canal irigații Băleni 



                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Pagina 5 din 11 

 

➢ Comuna Băleni - Sat Băleni Sârbi 
 
 
În urma verificării în teren s-au constatat următoarele: 

Modul în care au fost salubrizate cursurile de apă.  
În județul Dambovița, au fost verificate un număr de 34 cursuri de apă cadastrate, 4 

cursuri de apă necadastrate, 2 torenți, Canalul de aducțiune CA 2, Canalul de irigații Băleni, în 
31 de comune, dupa cum urmează: 

În zona de activitate a S.G.A. Dâmbovița au fost verificate 15 cursuri de apă 
cadastrate, respectiv Râul Ialomița, Pârâul Ialomicioara l, Pârâul Ialomicioara II, Pârâul Țâțâ, 
Pârâul Vulcana, Pârâul Sticlărie, Pârâul Racovița, Pârâul Pâscov, Pârâul Răzvădeanca, Pârâul 
Slănic, Pârâul Cricovul Dulce, Pârâul Ruda, Pârâul Provița, Pârâul Crivăț, 3 cursuri de apă 
necadastrate și un număr de 16 de comune, astfel: 
Moroeni, Pietroșița, Fieni, Runcu, Șotânga, Răzvad, Băleni, Dobra, Finta, Cojasca, Cornești, 
Vișinești, Iedera, Moreni, Dărmănești, Vlădeni. 

Existența depozitelor de deșeuri și de material lemnos pe malurile și în albiile 
cursurilor de apă, precum și în secțiunile de scurgere ale podurilor și podețelor 
Au fost identificate un număr de 163 depozite necontrolate de deșeuri/material lemnos, după 
cum urmează: 

depozite de deșeuri menajere: 54 depozite însumând 1693,20 m3 în localitățile: 
Moroeni, Pietroșița, Runcu, Șotânga, Răzvad, Băleni, Dobra, Finta, Cojasca, Cornești, Iedera, 
Moreni, Dărmănești, Vlădeni. 

depozite de deșeuri vegetale:47 depozite însumând 992,50 m3 în localitățile: Moroeni, 
Pietroșița, Fieni, Runcu, Șotânga, Răzvad, Băleni, Dobra, Finta, Cojasca, Cornești, Vișinești, 
Iedera, Moreni, Dărmănești, Vlădeni. 

depozite de deșeuri rezultate din construcții: 39 depozite însumând 1232 m3 în 
localitățile: Moroeni, Pietroșița, Fieni, Runcu, Șotânga, Răzvad, Băleni, Dobra, Finta, Cojasca, 
Cornești, Iedera, Moreni, Dărmănești, Vlădeni. 

depozite de Pet-uri: 5 depozite însumând 308 m3 în localitățile: Răzvad, Băleni, Moreni, 
Vlădeni. 

depozite de rumeguș: 3 depozite însumând 3,5 m3 în localitățile Vișinești, Iedera, 
Dărmănești. 

depozite gunoi de grajd: 14 depozite însumând 119,5 m3 în localitățile: Moroeni, 
Pietroșița, Șotânga, Runcu, Cojasca, Iedera, Vișinești, Vlădeni, Cornești, Dărmănești. 

depozite borhot: 1 depozit însumând 0,5 m3 în localitatea Moreni. 
Masuri ce se impun pentru remedierea deficientelor au fost precizate  in Procesele 

verbale de control, in Bazinul Hidrografic Ialomita:  
➢ Eliminarea depozitelor de deseuri identificate; 
➢ Notificarea cetatenilor cu privire la interzicerea deversàrii apelor uzate menajere 

neepurate în rigolele stradale;  
➢ Notificarea cetàtenilor ce au împrejmuit suprafetele de teren situate în albia Pârâului 

lalomicioara Notificarea cetățenilor cu privire la stoparea evacuărilor de ape uzate 
menajere neepurate în rigolele stradale și în cursurile de apă de pe teritoriul; 

➢ Instalare pubela/ container pentru colectarea deseurilor; 
➢ Salubrizarea malurilor cursurilor de apă. 
La finalizarea misurilor, UAT-urile au Notificat realizarea masurilor, către Sistemul de 

Gospodărire a Apelor Dâmbovița. 
Nu au fost aplicate sancțiuni. 
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Au fost impuse prin procesele verbale măsuri de desființarea depozitelor de deșeuri  ori 
de cate ori va fi nevoie. 

 
Modul în care au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele de scurgere în 

localități.  
Au fost verificate un numar de 16 localitati impunandu-se măsuri de curațare a 

șanturilor/rigolelor reprofilarea secțiunii acestora, Notificarea cetățenilor cu privire la stoparea 
evacuărilor de ape uzate neepurate în rigolele stradale. Prin Procesele Verbale de control s-au 
trasat măsuri cu termene de realizat. UAT-ul a notificat S.G.A. Dâmbovița la îndeplinirea 
măsurilor.  
Nu au fost aplicate sancțiuni 
 
PLAN DE MĂSURI 

➢ Desființarea depozitelor de deșeuri necontrolate. 
➢ Decolmatarea rigolelor și șanțurilor stradale și reprofilarea celor existente. 
➢ Notificarea cetățenilor cu privire la stoparea evacuărilor de ape uzate menajere în 

rigolele stradale.  
➢ Întreținerea secțiunii de scurgere din zona torenților. 

Responsabil: U.A.T.-ul;  
Termen: permanent sau 15-30 de zile de la data încheierii procesului verbal de constatare 

 
În cadrul acțiunilor de salubrizare și igienizare a cursurilor de apă s-au realizat și 

controale neplanificate cu reprezentanți ai A.N. “Apele Rpmâne”, A.B.A.Buzău-Ialomița și 
salariații Biroului Gestiunea Resurselor de Apă din cadrul S.G.A. Dâmbovița, în luna ianuarie 
2020 la U.A.T. Moroeni, U.A.T. Pietroșița și U.A.T. Buciumeni, urmare unei sesizări la A.N. 
“Apele Rpmâne”, referitoare la starea de salubrizare a cursurilor de apă și a malurilor acestora 
pe raza comunelor amintite. Cu aceasta ocazie s-au trasat măsuri și s-au acordat 2 
AVERTISMENTE. De asemenea salariații Biroului Gestiunea Resurselor de Apă și 
responsabilul I.T.A. din cadrul S.G.A. Dâmbovița, în perioada 01.02.2020 - 0.03.2020, au 
întreprins verificări pe linie de salubrizare la un numar de 7 localități. S-au trasat masuri cu 
termene  de realizat în procesele verbale de control. 

În cadrul controalelor s-a urmărit realizarea măsurilor dispuse prin controalele 
anterioare, s-au verificat și depistat depozite neconforme de deșeuri noi apărute pe malurile și 
în albiile cursurilor de apă. Acțiunea de salubrizare are un caracter permanent și solicită un 
sprijin consistent din partea autorităților administrației publice locale, în conformitate cu 
prevederile Legii 515/2002, un efort susținut pentru conștientizarea cetățenilor, în vederea 
menținerii stării de curațenie a cursurilor de apă și o monitorizare atentă și continuă a agenților 
economici ce se fac vinovați de depozitări necontrolate de deșeuri. 

ACTIVITATEA DE SITUAȚII DE URGENȚĂ-DISPECERAT  
Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor Dâmbovița care asigură Grupul 
de Suport Tehnic 
 

Activitatea de monitorizarea a fenomenelor hidro-meteorologice, a situaţiilor de 
urgenţă generate de inundaţii, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect 
producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcţii 
hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă este realizată, în regim permanent, prin 
Biroul Situaţii de Urgenţă-Dispecerat, Staţia Hidrologică, Laboratorul de Calitate a Apelor, în 
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colaborare cu Instituţia Prefectului-județ Dâmbovița, Consiliul Județean Dâmbovița, I.S.U. 
“Basarab I” al județului Dâmbovița şi administraţiile publice locale.  

Ȋn prima jumătate a anului 2020, Biroul Situații de Urgență-Dispecerat a asigurat 
fluxul informațional în vederea transmiterii avertizărilor, atenționări de tip nowcasting, precum 
şi stării sistemului către toţi factorii implicaţi. S-au întocmit şi transmis Rapoartele Operative 
și urmează a se întocmii și transmite Raportele de Sinteză. 

În urma deplasărilor din teren, s-au întocmit Procese Verbale de Constatare și Evaluare 
a Pagubelor și Note de Constatare. 

- S-au făcut periodic deplasări în teren în vederea verificării construcțiilor hidrotehnice 
din administrare, a secțiunilor de scurgere ale podurilor și podețelor și a modului de 
salubrizare a tuturor cursurilor de apă; 

 
 În primele 6 luni ale anului s-au diseminat un număr total de 138 mesaje, după cum 
urmează: 
 

− 25 - Avertizări  Fenomene Meteo Periculoase  Cod Galben  ( Now Casting ) 
− 1 - Avertizări  Fenomene Meteo Periculoase  Cod Portocaliu  ( Now Casting )  
− 10 - Avertizări  Meteorologice Cod Galben  
− 11 - Avertizări  Meteorologice Cod  Portocaliu  
− 11 - Avertizări   Hidrologice Cod Galben  
− 28 - Atenționări Meteorologice  Cod Galben  
− 7 - Atenționări Meteorologice  Cod Portocaliu 
− 20 - Informări  Meteorologice  
− 18 - Actualizări Meteorologice Cod Galben 
− 6 - Actualizări Meteorologice Cod Portocaliu  
− 1 - Actualizări Meteorologice Cod Roșu  

 
Au fost întocmite un număr de 7 Rapoarte Operative și pentru fiecare efectuându-se 

deplasari în teren pentru întocmirea Proceselor Verbale de Constatare și Evaluare a Pagubelor. 
 
Au fost afectate: drumuri comunale (Mănești, Pucioasa, Sălcioara, Valea Lungă), străzi 

(Pietroșița, Pucioasa, Vulcana-Băi), drumuri de exploatare forestiere și agricole (Mănești, 
Pucioasa, Sălcioara), poduri și podețe (Pietroșița, Valea Lungă, Vulcana-Băi), rețele de 
alimentare cu apă (Pietroșița), Construcții hidrotehnice (Runcu, Valea Lungă, Vlădeni), alte 
pagune-curți și grădini (Valea Lungă, Vulcana-Băi). 

 
Ținem să precizăm că este necesară efectuarea de instruiri ale agenţilor de inundaţii şi 

a personalului de conducere a primăriilor de pe raza Judeţului Dâmbovița, în vederea 
respectării fluxului informaţional și a întocmirii corecte a Rapoartelor Operative conform 
prevederilor Ordinului Comun nr. 459/78/2019 al M.A.P./M.A.I 

 

Din punct de vedere hidrometeorologic , pentru perioada ianuarie – aprilie 2020 , in 
bazinul hidrografic Ialomita nu s-au inregistrat depasiri semnificative de debite inclusiv 
praguri de precipitatii , pentru perioada mai – 23.06.2020 , s-au inregistrat debite semnificatie 
atat pe cursul Raului Ialomita , la statia hidrometrica Targoviste si Baleni , cat si pe afluentii 
acesteia Raul Cricovul Dulce in sectorul statiei hidrometrice Moreni , si Raul Ialomicioara II , 
in sectorul statiei hidrometrice Fieni dupa cum urmeaza : 
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Raul Ialomita Stația hidrometrica Targoviste  

Data  Nivel (H cm) Debit (Q mc/s) Precipitatii (l/mp) 24 h 
21.05.2020 230 13.2 32.5 
10.06.2020 198 3.15 24.5 
18.06.2020 ora 10:00 276 41.0 5.00 
18.06.2020 ora 11:00 268 34.2 - 
22.06.2020 ora 20:00 287 52.0 - 

 

Raul Ialomita Stația hidrometrica Baleni  

Data  
Nivel (H 
cm) Debit (Q mc/s) Precipitatii (l/mp) 24 h 

18.06.2020 ora 07:00 -14 84.0 4.5 
18.06.2020 ora 10:00 -30 52.0 - 
22.06.2020 ora 23:00 -25 62.0 - 

 

Raul Ialomicioara II Stația hidrometrica Fieni 

Data  Nivel (H cm) Debit (Q mc/s) Precipitatii (l/mp) 24 h 
03.05.2020 145 0.500 29.9 
17.06.2020 ora 23.05 274 38.3 - 
21.06.2020 ora 13:45 290 53.5 - 
21.06.2020 ora 13:50 280 43.8 8.0 

 

Raul Cricovul Dulce Stația hidrometrica Moreni 

Data  Nivel (H cm) Debit (Q mc/s) Precipitatii (l/mp) 24 h 
03.05.2020 58 0.286 27.4 
15.06.2020 ora 22:30 180 50.0 28.0 
19.06.2020 ora 16:45 162 34.4 11.7 
21.06.2020 ora 16:30 130 18 0.4 

 
EXPLOATARE LUCRĂRI, UCC ȘI SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR 
HIDROTEHNICE 
 

În anul 2020, semestrul I, în cadrul Compartimentului  au fost repartizate sarcini cu 
privire la activitatea de Exploatare Lucrări Hidrotehnice, PGA, UCC, Cadastru și Patrimoniu, 
Exploatări agregate minerale, Administrare clădiri patrimoniu, Investiții prin care s-a asigurat 
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desfășurarea in bune condiții a activității de exploatare a construcțiilor hidrotehnice, inclusiv a 
echipamentelor, utilajelor, instalațiilor si construcțiilor aferente, precum si întreținerea 
cursurilor de apa aflate in administrare.   

Principalele lucrări care s-au executat în această perioadă au fost lucrări de exploatare, 
întreținere si reparații în conformitate cu Programul de Gospodărire a Apelor pe anul 2020, 
aprobat de A.N. Apele Romane. 
 
REALIZAREA ŞI URMĂRIREA PROGRAMULUI DE GOSPODARIRE A APELOR 
 

Ȋn primul semestru al anului 2020 s-a asigurat desfăşurarea în bune condiƫii a activităƫii 
de exploatare a construcƫiilor hidrotehnice, inclusiv a echipamentelor, utilajelor, instalaƫiilor şi 
construcƫiilor aferente, precum şi întreƫinerea cursurilor de apă aflate în administrare.  

Principalele lucrări executate în aceasta perioadă au fost lucrări de întreƫinere executate 
la instalaƫiile electrice şi hidromecanice de la construcƫiile hidrotehnice, lucrări de igienizare la 
cantoane, clădiri anexe şi anexe energetice; tăieri de vegetaƫie lemnoasă la baraje şi diguri, 
igienizări şi curăƫiri pe cursurile de apă. 
 
PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI PRIVIND EXPLOATAREA LUCRĂRILOR, UCC ȘI 

SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR HIDROTEHNICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL 
2020, SEMESTRUL I 

 
➢ Măsurători pe teren cu ajutorul GPS RTK și întocmirea profilelor și planurilor de 

situație aferente lucrărilor; 
➢ Verificare si urmărire a comportării lucrărilor în exploatare cu respectarea 

regulamentelor de exploatare – 2 (trimestrial); 
➢ S-au făcut propuneri lunare privind Programul de exploatare a acumulărilor pentru luna 

următoare (F-EL-7); 
➢ Analiza zilnică a datelor de exploatare din “Situaţia zilnică a volumelor existente în 

principalele acumulări”, document elaborat zilnic de Serviciul Dispecerat și urmărirea realizării 
programelor de exploatare aprobate; 

➢ S-a rezolvat corespondența din domeniu;  
➢ Asigurare funcționare centrale si instalații termice si electrice; 
➢ S-au efectuat acțiuni de coordonare, instruire, verificare personal responsabil cu 

măsurători la AMC la baraje pentru efectuarea observațiilor vizuale, măsurătorilor, 
înregistrarea si transmiterea corecta si in termen a datelor – 6 actiuni; 

➢ Au fost verificate lunar datele primare privind măsurătorile la  A.M.C.-le montate la 
Baraj Pucioasa si Baraj Bolboci; 

➢ Urmărire si verificare in teren privind comportarea construcțiilor executate pe ape din 
administrarea SGA (apărări de maluri, diguri, praguri de fund, regularizări, construcții speciale: 
derivații); 

➢ Verificarea la teren in vederea soluționării sesizărilor referitoare la puncte critice pe 
cursurile de apa; 

➢ A fost realizat Anuarul privind caracterizarea și gospodărirea resurselor de apă pentru 
anul 2019 

➢ Întocmirea rapoartelor de sinteza UCC pentru barajele din administrare : Pucioasa si 
Bolboci si urmărirea realizării măsurilor dispuse prin Rapoartele Decizii ale Comisiei UCC – 
2 rapoarte; 

➢ Întocmirea raportul anual de exploatare a principalelor lacuri de acumulare din 
administrarea SGA; 
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➢ Întocmirea rapoartelor lunare privind comportarea construcțiilor în conformitate cu PO-
22-ABABI. 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020 
 

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), reprezintă unul dintre programele 
operaţionale prin care fondurile europene structurale şi de investiţii alocate României în 
perioada 2014-2020, prin Acordul de Parterneriat, se adresează nevoilor de dezvoltare din 
sectoarele: infrastructură de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea 
la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică.  
 
Administrația Națională ”APELE ROMÂNE” prin A.B.A. Buzău Ialomița a propus la nivelul 
județului Dâmbovița, în conformitate cu analiza măsurilor cu efect semnificativ de reducere a 
riscului la inundații cuprinse în Planul de Management al Riscului la Inundatii (P.M.R.I.), 
proiectul integrat major “REDUCEREA RISCULUI LA INUNDATII IN BH IALOMITA 
AVAL DE ACUMULAREA PUCIOASA"  - COMPONENTA I BH IALOMITA 
SUPERIOARA” 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
• Reducerea riscului la inundații în bazinul râului Ialomița, printr-un ansamblu de măsuri 

instituționale, măsuri verzi și măsuri structurale sau o combinație de măsuri structurale 
și nestructurale. 

• Reducerea riscului la inundații asociat cu schimbarile climatice. 
• Îmbunătățirea conditiilor ecosistemice și a biodiversitătii prin măsuri aplicate la nivelul 

bazinului hidrografic al râului Ialomița.  
• Îmbunătățirea capacității instituționale la nivel judetean și local în privința reducerii 

riscului la inundații. 
 
Pe teritoriul județului Dâmbovița au fost prevăzute a se realiza următoarele lucrări, prin 
proiectul integrat “REDUCEREA RISCULUI LA INUNDATII IN BH IALOMITA AVAL 
DE ACUMULAREA PUCIOASA – COMPONENTA I BH IALOMITA SUPERIOARA” 
acesta fiind împărţit pe cinci obiecte/proiecte după cum urmează: 
- Ob.1 – Punerea în siguranţă a Acumulării Pucioasa 
- Ob.2 – Reabilitare derivaţie Ialomiţa - Ilfov 
- Ob.3 – Reabilitare derivaţie Pascov - Ialomiţa 
- Ob.4 – Amenajare râu Vulcana 
- Ob.5 – Amenajare râu Bizdidel 

FORMAȚIA I.C.A.L.H. TÂRGOVIȘTE 
 

În anul 2020, semestrul I, Formatia ICALH a executat activitati in baza Regulamentului 
de exploatare si a Planului Tehnic de Gospodarire a Apelor sub  coordonarea, supravegherea, 
verificarea  șefului  de   Formatie  I.C.A.L.H., a participat la intocmirea  Planului Tehnic,  a 
coordonat activitatea formatiei din subordine pentru realizarea planului. 
 

1. Exploatare  lucrări, Priză Valea Voievozilor - Derivație Ialomița -Ilfov 
− asigurarea pazei și supravegherea permanente a prizei și derivației;  
− manevrarea vanelor și stavilarelor la Priza potrivit regulamentului de exploatare; 
− verificarea, ungerea, gresarea mecanismelor de ridicare a stavilarelor;  
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− curațarea și deblocarea frontului de captare de gheata și zai, în perioadele de timp 
friguros; 

− participarea la recoltarea probelor de apă din foraje pentru laborator; 
− urmarirea comportării în timp (observații vizuale) a tuturor lucrărilor din inventarul 

formației și informarea responsabilului U.C.C. 
 

2. Lucrări de mentenanță predictivă și preventivă, lucrări hidrotehnice, cursuri 
de apă  

− degajarea terenului pe dig și zonele de protecție – asimilat igienizare  
− cosiri de vegetație pe diguri și pe zonele de protecție,  
− defrisari  de vegetatie lemnoasa  pe diguri si pe zonele de protectie 
− decolmatarea constructiilor hidrotehnice (sifoane, podete etc.);ridicarea dalelelor 

alunecate pe taluz 
− recoltarea resturilor de betoane si a   altor obstacole din  canal pentru asigurarea 

sectiunii de curgere 
− curatirea frontului prizei   de plutitori  cat si a sifoanelor de pe derivatie; 
− intretinerea  echipamentelor aferente constructiilor hidrotehnice deservite (gratare la 

sifoane, scara de coborare la front captare, curatare batardouri) 
FORMAȚIA BARAJ PUCIOASA 

 
Denumirea lucrarii: “LMPP - CH- Baraj Pucioasa”.  Lucrările  de mentenanta  

prevazute, au scopul de mentinere in stare de functionare în condiții de siguranta a obiectivului. 
Principalele  lucrări desfășurate în anul 2020, semestrul I sunt: 

− Intretinere echipament hidromecanic;  
− Intretinerea instalatiilor electrice  galerie si iluminat coronament;     
− Curatirea manuala a santurilor si rigolelor; 
− Asternere materiale pietroase de intretinere,  manual; 
− Confectionarea si inlocuirea a 50 buc  prefabricate – parapet de pe grinda sparge –val; 
− Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari; 
− Curatire plutitori pe lac; 
− Revopsirea  balustradelor; 
− Inlocuirea  traverselor de lemn de pe patul de așezare  a clapetei. 

FORMAȚIA BARAJ BOLBOCI 
 

Denumirea lucrarii: “LMPP- CH – Bolboci Bolboci”.  Lucrările  de mentenanta  
prevazute, au scopul de mentinere in stare de functionare in conditii de siguranta a obiectivului. 
Principalele  lucrări desfășurate în anul 2020, semestrul I sunt: 

− Întretinere echipament hidromecanic;  
− Întretinerea instalatiilor electrice  galerie si iluminat coronament;  
− Înlocuire prize, comutatoare, intrerupatoare,etc; 
− Curatirea manuala a santurilor si rigolelor; 
− Curatirea manuala a zapezii; 
− Asternere materiale pietroase de intretinere,  manual; 
− Reasezare anrocamente alunecate de pe paramentul  aval; 
− Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari; 
− Revopsirea  parapetului din lise. 

DIRECTOR, 
Ing. Dănuț BÎZGU 



Administraţia Naţională “Apele Române” 
Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița
Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița



Administraţia Naţională “Apele Române” 
Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița
Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița

B.H. Ialomita

B.H. Buzau

B.H. Calmatui

B.H.  

Mostistea B.H.     

Dunarea

➢ Suprafata spatiului hidrografic Buzau
Ialomita - 26470 kmp reprezentand
9,1 % din suprafata Romaniei

➢ Lungimea totală a retelei hidrografice
a spaţiului hidrografic administrat de
A.B.A. Buzău-Ialomiţa este de 6062
km.

➢ Populatie – cca 2,6 milioane locuitori

Spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa, cuprinde 5 bazine hidrografice

situate în partea de sud–est a României (Buzău, Călmăţui,
Ialomiţa, Mostişteași Berza) şi o parte din bazinul hidrografic al

fluviului Dunărea



SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR DÂMBOVIȚA

În calitate de subunitate a Administraţiei
Naţionale "Apele Române" – Administrația Bazinală
de Apa Buzau-Ialomita prin Sistemul de Gospodărire
a Apelor Dambovita reprezintă autoritatea investită
cu aplicarea unitară a strategiei naţionale în
domeniul gospodăririi resurselor de apă, pe teritoriul
bazinului hidrografic Ialomita XI în judeţul
Dambovita.

Lacul de acumulare Bolboci administrat de către
Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa



PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DIN CADRUL SISTEMULUI 
DE GOSPODĂRIRE A APELOR DÂMBOVIȚA

➢LABORATOR CALITATEA APEI
➢SITUATI URGENTA - DISPECERAT
➢BIROUL GESTIUNE RESURSELOR DE APĂ
➢BIROUL EXPLOATARE LUCRĂRI, UCC SI SIGURANTA CONSTRUCTIILOR HIDROTEHNICE
➢BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE APLICARE SI URMARIRE MECANISM ECONOMIC
➢STAŢIA HIDROLOGICĂ
➢MECANIZARE

Reteaua hidrografica a Bazinului hidrografic Ialomita,  
administrata de SGA Dambovita are ca principal curs de apa
râul Ialomita cu afluientii importanti din amonte catre aval : 
Bratei, Ratei, Raciu, Ialomicioara I, Ruset,Ialomicioara II, 
Bizdidel, Vulcana, Slanic, Izvor, Racovita, Pascov, Crivat, 
Cricov, Strambul, Sticlarie .

Suprafaţa Bazinului Hidrografic al râului Ialomita este de 
10. 350 Kmp din care suprafata gospodarita de SGA 
Dambovita este de 1.885 Kmp. Raul Ialomita izvoraste la  
altitudinea de 2310 mdM, iar la confluienta cu pr. Cricov
ajunge la altitudinea de 115 mdM.

Lungimea râului Ialomita este de 160  Km. in judetul
Dambovita. Lacul de acumulare Bolboci



SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR DAMBOVITA

Sistemul de Gospodarire a Apelor Dambovita administrează :
- 2 acumulări complexe:  Bolboci si Pucioasa
- diguri pentru apărarea localităţilor Sotânga și Cornești cu L =  0,5 si 0,8  Km  
- lucrări de regularizare a albiei rau Ialomita la Marcesti L - 1,7 km , Cricovul Dulce –Visinesti- 2,2 Km 
-lucrări de apărare şi consolidare a malurilor: Ialomicioara I  la Puchieni de Moroeni -0,8 Km ; pr. 

Rusetu la Moroeni –L = 0,5 km;  Ialomicioara II la Fieni –L=  0,45 Km; 
- 4 Derivatii ( Iazul Morilor, Ialomita –Ilfov, Pascov-Ialomita, Bilciuresti-Ghimpati)

ACUMULAREA BOLBOCI ACUMULAREA PUCIOASA



ACUMULAREA BOLBOCI

Barajul Bolboci este amplasat pe râul Ialomita la 10.75 km fata de izvor, amonte de cheile Zanoagei, aval de 
confluenta cu râul Bolboci, luciul de apa ajungând pâna la cheile Tatarului zona declarata monument al naturii.

Barajul Bolboci este un baraj frontal, de greutate construit din materiale locale, anrocamente (calcar) si masca din 
beton armat, anrocamentele fiind dispuse în trei zone cu caracteristici diferite de granulometrie si compactare.
Caracteristici constructive  

- lungime front de barare  (lungime coronament)   - 500.00 m
- latime la baza (ampriza)                                      - 152.60 m
- înaltime constructiva                                           - 56.00 m       
- cota minima a fundatiei                                       - 1383.00 mdM
- cota berma parament aval 1                                - 1406.00 mdM
- cota berma parament aval 2                                - 1422.00 mdM
- latimea bermelor                                                 - 3.50 m
- cota coronament                                                 - 1438.00 mdM Barajul executat din anrocamente

In exploatarea barajului Bolboci, functie de conditiile
hidrometeorologice din bazin, de cerintele folosintelor, de starea
tehnica si de functionare a lucrarii, a instructiunilor proiectantului
se iau în considerare urmatoarele regimuri caracteristici:
▪ regim normal de exploatare - ape medii;
▪ regim de exploatare în perioade de ape mici sau deficitare;
▪ regim de exploatare în situatii de înghet;
▪ regim de exploatare la ape mari ( viituri )



ACUMULAREA BOLBOCI ( V NNR  19.342 mil. mc.)



Caracteristici constructive baraj:
Barajul deversor este construit dintr-un radier central (L = 35 m, l = 28 m, evazare amonte la 32,78 m) de beton

masiv delimitat de doua culei laterale cu grosimea la baza de 5,50 m si doua pile intermediare cu grosimea de 2,5 m. Este 
fundat la cota 389,50 mdM, iar coronamentul este situat la cota 420,00 mdM, rezultând o înaltime maxima de 30,50 m. 
Este construit din trei deschideri a 4 m latime fiecare, echipate cu vane segment (4 x 4 m). La partea superioara este 
prevazut cu o clapeta de 2,50 m înaltime. Retentia între vanele segment si clapeta este asigurata printr-un timpan de 
beton armat - un perete de 80 cm grosime între cotele 415,50 si 406,10 mdM încastrat în câte o culee si pila adiacenta, iar 
în mijlocul frontului de retentie are un rost de dilatatie etansat cu banda pvc - M35.
- lungime front barare 50,00 m
- înaltime constructiva 30,50 m
- cota fundatie 389,50 mdM
- cota talvegului la baraj 398,50 mdM
- cota creasta deversor golire de fund 402,50 mdM
- cota grinzii superioare a timpanului415,50 mdM
- cota coronament 420,00 mdM

ACUMULAREA PUCIOASA



ACUMULAREA PUCIOASA (V NNR  2.22 mil. mc.)



BIROUL GESTIUNEA RESURSELOR DE APĂ

Răspunde de modul de folosire şi protecţie a apelor în porţiunea de bazin aferentă Sistemului de Gospodărire a Apelor
Dambovita;
Incheie Procese –verbale de receptie la beneficiari, urmare contractelor incheiate , de utilizare /exploatare a resurselor
de apa de suprafata si/sau subterane sau a potentialului hidroenergetic si pentru servicii de g.a. privind ameliorarea
cantitativa si calitativa a poluantilor din apele uzate evacuate si de protectie a resurselor de apa ;
➢ Emiterea actelor de reglementare din punct de vedere a gospodăririi apelor în funcţie de competenţe şi de
legislaţia în vigoare;
➢ Elaborarea diverselor situaţii solicitate;
➢ Participă la acţiuni privind protecţia calităţii apelor;
➢ Coordonează activitatea de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi participă la înlăturarea efectelor
acestora;
• Urmăreşte îmbunătăţirea continuă a calităţii apei în sursă prin: 

-încurajarea conservării acestei surse naturale 
-reglementarea din punct de vedere a gospodăririi apelor; 
-efectuarea controalelor pe linia gospodăririi apelor; 
- urmărirea şi penalizarea (dacă este cazul) reprezentanţilor juridici ai folosinţelor de apă care au impact negativ 

asupra mediului, după principiul „poluatorul plăteşte”;
➢ Contribuie la elaborarea planul de gospodărire integrată cantitativă şi cantitativă a apelor;
➢ Activitatea de urmărire a exploatării statiilor de spalare – sortare.



Activitatea de exploatare are menirea să execute lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la
lucrările hidrotehnice din administrare, astfel încât să asigure:

- menţinerea capacităţilor funcţionale la parametrii proiectaţi
- menţinerea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei în exploatare
- prevenirea degradărilor, avariilor

➢ Realizarea programului anual de gospodărire a apelor la nivel de SGA
➢ Realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a lucrărilor hidrotehnice din administrare şi
de igienizare a cursurilor de apă;
➢ Urmărirea comportării construcţiilor în timp;
➢ Urmărirea respectării programelor lunare de exploatare a principalelor lacuri de
acumulare;
➢ Monitorizarea programelor de exploatare a lacurilor pe timp friguros şi în perioade de
restricţii ;
➢ Urmărirea întocmirii de către deţinătorii de acumulări a documentaţiilor de evaluare a
stării de siguranţă;
➢ Apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor din administrare;
➢ Limitarea efectelor şi pagubelor produse de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice,
poluări accidentale şi de secetă;
➢ Verificarea lucrărilor hidrotehnice din administrarea şi a altor deţinători ;
➢ Actualizarea bazei de date de cadastrul apelor ;
➢ Acţiuni de obţinere a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate sau administrare
asupra terenurilor;
➢ Promovarea de noi lucrări de investiţii prin elaborarea notelor de fundamentare;
➢ Activitatea de întreţinere şi igienizare a cursurilor de apă în vederea realizării unor albii
stabile pentru protejarea localităţilor, terenurilor riverane, obiectivelor sociale şi economice;

BIROUL EXPLOATARE LUCRĂRI, UCC SI SIGURANTA CONSTRUCTIILOR HIDROTEHNICE



LABORATOR CALITATEA APEI

Monitorizarea calitativă a apelor din Bazinu Hidrografic Ialomita IX este realizată de către laboratorul de calitatea
apea, aflat in procedura de acreditare ( 90 % din indicatori sunt acreditati) , care efectueaza analize fizico-chimice si
biologice prin următoarele programe de monitoring:
- de supraveghere
- pentru ihtiofaună
- zone vulnerabile
- sectiunea de referinta
- de intercalibrare

Sunt monitorizate:

● apele de suprafaţă – 11 sectiuni de monitorizare ale raurilor
- 2 sectiuni pe lacurile Bolboci si Pucioasa

●apele subterane – 9 foraje din care un izvor ( Zanoaga)
●sursele de impurificare ce deversează apele uzate în apele de suprafaţă – 33
analizează probele de apă după cum urmează:

✓1702 indicatori fizico-chimici si biologici/an pe sectiunile de rauri si lacuri
✓2835 indicatori fizico-chimici /an la unităţile care evacuează ape uzate în cursurile de apă din administrare
✓indicatori fizico-chimici pentru terţi în funcţie de comandă



S.G.A. DAMBOVITA  - LABORATOR CALITATEA APEI



PRINCIPALELE LUCRĂRI EXECUTATE PRIN PROGRAMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR  PE ANUL 2020 –CU 
PERSONALUL PROPRIU DIN CADRUL FORMAȚIIOLOR DE LUCRU  DE LA S.G.A.  DÂMBOVIȚA ÎN SEMESTRUL I - 2020

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE DERIVAȚIE 
IALOMIȚA-ILFOV

LUCRĂRI DE SALUBRIZARE



Lucrări de Întreținere, Decolmatare și Igienizare Derivație Ialomița-Ilfov



LUCRĂRI DE SALUBRIZARE



LUCRĂRI DE SALUBRIZARE



Lucrări de Mentenanță Predictive și Preventive, Construcții Hodrotehnice Baraj Pucioasa 

Confectionarea și înlocuirea
a 50 buc prefabricate –
parapet de pe grinda sparge
–val, lac de acumulare
Pucioasa.

Lucrarile sunt
executate cu forte proprii,
de catre personalul
Formaței ICALH
Targoviste și Baraj
Pucioasa.



Lucrări de Mentenanță Predictive și Preventive Priza Valea Voievozilor -Derivatie Ialomita-Ilfov

Cosirea vegetatiei și
defrisarea manuala a
suprafetelor impadurite cu
tufisuri si arbusti.

Lucrarile sunt
executate cu forte proprii,
de catre personalul
Formaței ICALH
Targoviste



Lucrări de Mentenanță Predictive și Preventive, Construcții Hodrotehnice Baraj Bolboci

Reasezarea anrocamentelor alunecate de pe paramentul aval.
Lucrarile sunt executate cu forte proprii, de catre personalul Formaței Baraj Bolboci.



“LUCRĂRI DE APĂRARE ȘI CONSOLIDARE MAL STÂNG PÂRÂU RUDA, CU REGULARIZARE ALBIE, 
AMONTE CONFLUENȚĂ RÂU CRICOVUL DULCE, COMUNA IEDERA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

Lucrări de apărare și consolidare a malului stâng a pârâului Ruda executate din gabioane, așezate pe saltea cu lățimea liberă funcție de 
coeficientul de afuiere, pe o lungime totală de aproximativ 200 m, executate pe toată lungimea unde malul este puternic erodat și sunt afectate
obiective publice și/sau private, terenuri riverane, gospodării, drum comunal. În spatele gabioanelor au fost realizate lucrări de umplutură.

Lucrări de amenajare și regularizare constând în crearea unui șenal pe centrul albiei pentru protejarea malurilor, gospodăriilor riverane albiei
și protejarea obiectivelor publice și private împotriva acţiunilor distructive ale viiturilor. S- au executat lucrări de șenalizare pe o lungime de cca. 
300 ml. Lucrare promovată și executată de UAT Iedera, cu spijin de specialitate din partea A.N. “Apele Române”.



Apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi
poluărilor accidentale din judeţul Dâmboviţa, pentru anul 2020, semestrul I

COMUNA VALEA LUNGA

Activitatea de monitorizarea a fenomenelor hidro-meteorologice, a situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene
hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcţii
hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă este realizată, în regim permanent, prin Biroul Situaţii de Urgenţă-Dispecerat, Staţia
Hidrologică, Laboratorul de Calitate a Apelor, în colaborare cu Instituţia Prefectului-județ Dâmbovița, Consiliul Județean Dâmbovița, I.S.U.
“Basarab I” al județului Dâmbovița şi administraţiile publice locale.

Ȋn prima jumătate a anului 2020, Biroul Situații de Urgență-Dispecerat a asigurat fluxul informațional în vederea transmiterii
avertizărilor, atenționări de tip nowcasting, precum şi stării sistemului către toţi factorii implicaţi. S-au întocmit şi transmis Rapoartele
Operative și urmează a se întocmii și transmite Raportele de Sinteză.

COMUNA VULCANA-BĂI COMUNA CORNEȘTI



➢ COMBATEREA INUNDAȚIILOR ÎN SUBBAZINUL HIDROGRAFIC CRICOVUL DULCE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – proiect în derulare



Sistemul de Gospodărire a Apelor Dambovita, are următoarele atribuţii principale:
✓ Gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei şi a politicii naţionale în domeniu, precum şi a 
programului naţional de implementare a prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene;
✓ Administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor;
✓ Gestionarea calitativă şi cantitativă, precum şi valorificarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane;
✓ Gospodărirea unitară şi durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi protecţia acestora împotriva 
epuizării şi degradării;
✓ Administrarea , exploatarea şi întreţinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor  ;
✓ Administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea infrastructurii judeţene de gospodărire a apelor 
aflată în administrarea sa;
✓ Apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa şi constituirea 
stocului de materiale şi mijloace specifice de apărare împotriva inundaţiilor; 
✓ Coordonează prin Directorul unităţii Grupul de Suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 
inundaţii, fenomene hidrometeorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale;
✓ Acordă asistenţă tehnică comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru întocmirea planurilor de apărare 
specifice;
✓ Avizarea şi autorizarea lucrărilor şi activităţilor ce se execută pe ape sau au legatură cu apele;
✓ Administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului judeţean de veghe hidrologică şi hidrogeologică;
✓ Constituirea şi gestionarea Fondului naţional de date hidrologice, hidrogeologice şi de gospodărire a apelor.
✓ Informarea publicului privind problemele de gospodărire a apelor.

CONCLUZII




