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Urmare adresei dvs. 24065 din data de 06.11.2019 va transmitem:

« RAPORTUL PRIVIND STADIUL DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA IN JUDEŢUL BACAU IN ANUL 2019 A OBIECTIVELOR CUPRINSE IN PROGRAMUL DE
GUVERNARE PENTRU PERIOADA 2018-2020. IN PERIOADA IANUARIE - OCTOMBRIE 2019 »

Obiectiv Acţiuni Realizat (se precizeaza valoarea 
indicatorilor din Planul de 

acţiune)

Nerealizat
(explicaţia)

Termen nou de realizare a 
acţiunilor restante (daca 

este cazul)
î 2 3 4 5

Managementul resurselor de apă şi al riscului 
la inundaţii

'  Gospodărirea durabilă a resurselor de apă, 
protecţia împotriva inundaţiilor, asigurarea 
monitoringului adecvat hidro-meteorologic, 
protectia surselor de apa, imbunatatireacalitatii

-întocmirea sintezei anuale privind calitatea 
apelor din judeţ

In luna martie 2019 a fost întocmită « Sinteza 
anuala » privind calitatea apelor din judeţul 
Bacau.
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apei pana la atingerea stării bune a apelor şi 
perfecţionarea cadrului legislativ, a metodoiogiilor,
normelor si reglementărilor din domeniile 
gospodăririi apelor,

-Monitorizarea si urm ari rea calitatii apelor 
uzate epurate evacuate in emisar

Prin laboratorul de analize fizico-chimice s-au 
verificat in perioada ianuarie-octombrie 2019 
un număr de 81 agenţi economici privind 
încadrarea apelor uzate evacuate in 
parametrii de capat prevăzuţi in autorizaţiile 
de gospodărire a apelor, incheindu-se un 
număr de 168 procese verbale de penalitati, in 
valoare de 191546,1 lei.

-Combaterea poluărilor accidentale In vederea prevenirii si combaterii poluărilor 
accidentale este asigurat serviciul de 
permanenta 24h din 24 h de către 
dispeceratul Administraţiei Bazinale de Apa 
Şiret in colaborare cu personalul SGA Bacau.

In perioada ianuarie-octombrie 2019 s-au 
produs un număr de 14 poluări accidentale, s- 
au luat imediat masuri de stopare a poluării si 
masuri de ecologizare a zonei afectate 
conform Planurilor de prevenire si combatere 
a poluărilor accidentale.
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-Monitorizarea agenţilor economici în vederea 
încadrării apelor uzate evacuate în parametrii 
de capăt prevăzuţi în autorizaţia de gospodărire 
a apelor.

Pentru gospodărirea raţionala din punct de 
vedere canţitativ si calitativ a apelor, 
Sistemul de Gospodărire al Apelor a efectuat 
in perioada ianuarie-octombrie 2019 un 
număr de 817 controalela care s-au stabilit 
masuri de respectare a parametrilor prevăzuţi 
in autorizaţiile de gospodărire a apelor.

-Reactualizarea (după caz) a Planului de 
prevenire şi combatere a poluărilor accidentale

Nu a fost cazul

-Emiterea actelor de reglementare din punct de 
vedere al gospodăririi apelor

In perioada ianuarie-octombrie2019 SGA 
Bacau a eliberat 125 autorizatii si 108 avize 
pentru folosinţele consumatoare si 
neconsumatoare de apa din judeţul Bacau.

■ Realizarea proiectelor de investitii de alimentare 
cu apa, canalizare si statii de epurare ape uzate 
orasanesti in scopul implementării directivelor 
europene in domeniul apelor, in vederea respectării 
angajamentelor europene si internaţionale in acest 
domeniu.

-Monitorizarea stadiului realizarii lucrărilor 
pentru epurarea apelor uzate urbane si a 
capacitatilor in execuţie si puse in funcţiune 
pentru aglomerari umane in conformitate cu 
actele de reglementare emise

In perioada ianuarie-octombrie 2019 au fost 
monitorizate stadiile de realizare a lucrărilor 
pentru epurarea apelor uzate la un număr de 
79 aglomerari umane
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• Reducerea vulnerabilităţii la efectele schimbărilor 
climatice prin îmbunătăţireacapacităţii de răspuns 
la nivel central, regional şi local în situaţii de 
urgenţă generate de inundaţii ori secetă, prin 
concentrarea acţiunilor în special în zonele în care 
cetăţenii sunt deosebit de vulnerabili şi/sau 
ecosistemele sunt expuse riscului unor asemenea 
efecte.

-Reactualizarea planului de restrictii si folosire 
a apelor in perioade deficitare

Nu a fost cazul

-

-monitorizarea hidrologica asupra râurilor si 
prognozarea viituri lor- (statii hidrologice sistatii 
automate hidrologice si pluviometrice)

Realizat /prin 2 statii hidrologice, 37 statii 
automate hidrologice si pluviometrice 
conectate la ABA Şiret /  AN Apele Romane

Permanent

* Amenajarea bazinelor hidrografice în scopul 
diminuării efectelor inundaţiilorşi al secetei 
hidrologice.

-Realizarea lucrărilor din Programul anual de 
exploatare, întreţinere şi reparaţii curente pe 
anul 2019 al Sistemului de Gospodărire a 
Apelor Bacău, din surse proprii şi cu personal 
propriu.

-5,7 Km igienizaricursuri de apa
-2486sutempdefrisari
-16,97 km cursuri de apadecolmatate
-106 mii mc terasamente
-376 mc anrocamente
-26 mc betoane
-31 ha cosiridiguri
-lucrarea de reparaţie, executata cu terti 
”Refaceregrătarsibatardougolire de fund nr. 1, 
reabilitarevanafluture de sigurantabaraj 
Poiana Uzului” a fostfinalizata

-Lunar
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Demersuri privind alocare fonduri pentru 
întocmire PT si execuţie a următoarelor lucrări 
de investitii:
îmbunătăţirea siguranţei în exploatare a Baraj 
Poiana Uzului
-Punere in siguranţa baraj Priza Trotus 
-Refacerea capacitatii de tranzitare a 
acumulaţii "Lac de redresare aval captare UHE 
Bacau II”
•Continuarealucrărilor de investiţii la lucrările 
de
apărareîmpotrivainundaţiiloraflateînexecuţie:

A fost finalizata lucrarea de investitii 
"Refacerea capacitatii de tranzitare a 
acumularii Tac de redresare avai captare 
UHE Bacau II"

Lipsa sursa de 
finanţare

-In funcţie de fondurile alocate

-Amenajare rau Trotus si afluenţi tronson 
Ghimes- Urechesti judeţul Bacau- Obiect Agas 
-Amenajare afluienti rau Bistrita in mun. Bacau

Sunt in curs de execuţie lucarile de investitii 
-’’Amenajare rau Trotus si afluenţi tronson 
Ghimes- Urechesti , judeţ Bacau” -obiectul 
-Agas
-Amenajare afl. rau Bistrita in mun. Bacau - 
mal stâng pr. Birnat

-In funcţie de fondurile alocate

* Implementarea strategiei naţionale de 
management al riscului la inundaţii pe termen 
mediu şi lung in scopul prevenirii şidiminuarii 
riscului la inundaţii al populaţiei si a creşterii 
graduiui de siguranţă a cetăţenilor si a bunurilor

•Reactualizare Planuri de aparare impotriva 
inundaţiilor, gheţurilor si poluărilor accidentale 
pentru perioada 2018-2021, ori de cate ori 
situatia o impune

Realizat /  8 buc -In funcţie de modificările 
survenite
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-Masuri operativedin 
timpuldesfăşurăriiinundaţiilorşicele de 
refacereîntreprinse, post inundaţii. 
Intocmirearapoartelor operative si de sinteza.

Realizat /  8 rapoarte operative si trei 
rapoarte de sinteza

In perioadafenomenelor 
hidrometeorologicepericuloase

-Verificarea modului în care au fost salubrizate 
cursurile de apă şi au fost realizate 
şiîntreţinuteşanţurileşi rigolele în localităţi, 
pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a 
apelor mari

Realizat /  34 controale la UAT-uri si au fost 
aplicate 9 sancţiuni contravenţionale - 
avertismente.

Cu stima,

DIRECTOR,
ec. Eugen SPATARU


