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      CĂTRE, 

Ministerul Consultărilor Publice și Dialogului Social 
Domnule Ministru: 
 

Pentru domeniu activității de gospodărirea apelor se impune aplicarea 
unui sistem de  salarizare specific / propriu.  

- Activitatea de gospodărirea apelor așa cum este prezentată mai jos nu 
este clasificată C.A.E.N. ,  nu se regăsește în sectoarele naționale de activitate, 
nu se regăsește în familile ocupaționale de funcții bugetare și are specific de 
apărare și siguranță națională. (exclusiv apărare civilă și teritorială) 
 

La întâlnirea din data de 13.02.2017  cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor v-am  

supus atenție faptul că administrarea Sistemului Național de Gospodărirea Apelor constituie 

obiectul de activitate al Administrației Naționale Apele Române și că acest sector de activitate nu 

se regăsește în HOTĂRÂRE nr. 1.260 din 21 decembrie 2011 privind sectoarele de activitate 

stabilite conform Legii nr. 62/2011. 

Această situație este generată și de faptul că activitățile desfășurate pentru funcționarea în 

siguranță a Sistemului Național de Gospodărirea Apelor nu sunt codificate C.A.E.N. 

Conform  OUG nr. 107/2002, cu modificările şi completările ulterioare 

ART.(1)  

 Administraţia Naţională «Apele Române» este instituţie publică de interes naţional, 

cu personalitate juridică, având ca scop cunoaşterea, protecţia, punerea în valoare şi 

utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, precum şi 

administrarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor. 

             ART. 3 

    (1) Administraţia Naţională «Apele Române» are următoarele atribuţii principale: 

 

    a) gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei şi a politicii naţionale şi 

urmărirea respectării reglementărilor în domeniu, precum şi a programului naţional de 

implementare a prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene; 
    b) administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului Naţional de Gospodărire a 

Apelor; 
    c) gestionarea şi valorificarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, cu potenţialele lor 

naturale, şi a fondului naţional de date din domeniu; 

    d) gospodărirea unitară şi durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi 

protecţia acestora împotriva epuizării şi degradării, precum şi repartiţia raţională şi 

echilibrată a acestor resurse; 

    e) administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea infrastructurii 



naţionale de gospodărire a apelor, aflată în administrarea sa; 

    f) administrarea, exploatarea şi întreţinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor şi 

bălţilor, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei şi plajei mării, a zonelor umede şi a celor 

protejate, aflate în patrimoniu; 

    g) administrarea, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii Sistemului naţional de veghe 

hidrologică şi hidrogeologică; 

    h) administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului naţional de supraveghere a calităţii 

resurselor de apă; 

    i) realizarea sistemului informatic şi de telecomunicaţii în unităţile sistemului de gospodărire a 

apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei şi 

hidrogeologiei; 

    j) alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, în toate formele 

sale de utilizare, cu potenţialele lor naturale, cu excepţia resurselor acvatice vii, pe bază de 

abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi a serviciilor comune pe bază de contracte economice încheiate cu utilizatorii de apă 

şi cu alţi beneficiari; 

    k) 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, aferente acestora; 

    l) întreţinerea şi exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al 

statului, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor aflate în administrare; 
    m) avizarea lucrărilor şi activităţilor ce se execută pe ape sau au legătură cu apele, precum şi 

eliberarea autorizaţiilor de gospodărire a apelor; 

    n) instruirea şi perfecţionarea personalului din domeniul gospodăririi apelor în centrele proprii 

de formare profesională şi/sau în colaborare cu alte instituţii specializate; 

    o) realizarea de anuare, sinteze, studii şi cercetări de hidrologie, hidrogeologie, de gospodărire 

a apelor şi de mediu, instrucţiuni şi monografii, studii de impact, bilanţuri de mediu; 

    p) realizarea de tipărituri în domeniul apelor; 

    r) elaborarea schemelor directoare de amenajare şi management ale bazinelor hidrografice; 

    s) efectuarea şi/sau participarea la audituri şi consultanţă pentru terţi în vederea funcţionării în 

siguranţă a lucrărilor şi construcţiilor hidrotehnice. 

    (2) Administraţia Naţională «Apele Române» răspunde de următoarele activităţi de interes 

naţional şi social: 

    a) repararea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, care se 

află în administrarea Administraţiei Naţionale «Apele Române», cu rol de apărare 

împotriva inundaţiilor, şi activităţile operative de apărare împotriva inundaţiilor; 

    b) refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul 

public al statului, care se află în administrarea Administraţiei Naţionale «Apele Române», 

afectate de calamităţi naturale sau de alte evenimente deosebite; 

    c) cunoaşterea resurselor de apă, precum şi activităţile de hidrologie operativă şi prognoză 

hidrologică; 

    d) realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale 

din domeniul apelor şi implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor, 

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

internaţionale. 

 



Principalele elemente ce constituie infrastructura Sistemului Național de 

Gospodărirea Apelor sunt:  270 lacuri de acumulare, 122 lacuri naturale, 4983 km. 

lucrări de regularizare a râurilor, 1140 km. apărări de maluri, 157 canale de 

aducţiune însumând 640 km., 49 prize de apă, 178 de alte lucrări hidrotehnice şi 

7000 km. diguri de apărare. 

În România, lungimea totală a cursurilor de apă este de 78905 km., adică 

aprox. de două ori circumferinţa pământului. 
 

 

 

 

Având în vedere că activităţile desfăşurate, corespunzător atribuţiilor 

principale, nu se  regasesc in Codul CAEN rev.2,  văzând obligaţiile organelor din 

administraţia publică centrală de a înscrie activităţile in Codul Activităţilor Economice 

Naţionale (CAEN), în conformitate cu art. 5 alin, 2 din HG nr. 656/1997; 

Am propus completarea anexei nr.1: CLASIFICAREA 

ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA NATIONALĂ (CAEN Rev. 2), alin. 2 

Clasificarea activităţilor din economia natională –CAEN Rev. 2 1a Ordinul nr. 

337/2007, la  secţiunea O. - Administraţie publică şi apărare; Asigurări sociale 

din sistemul public, grupa 842, cu următoarea completare a claselor: 

 

Secțiune O.  -  Administraţie publică şi apărare; Asigurări sociale din sistemul 

public 

Grupa 842   - Activităţi de servicii pentru societate  

Clasa 8426 - Activităţi de gospodărire unitară, durabilă a resurselor de apă de 

suprafaţă şi subterană şi protecţia acestora impotriva epuizarii şi degradării, precum şi 

repartiţia ratională şi echilibrată a acestor resurse".  

Aceste activităţi includ:  

- activităţi de administrare, exploatare şi întreţinere a infrastructurii Sistemului 

Naţional de Gospodărire a Apelor; 

- activităţi de apărare împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire  a apelor 

şi gestionarea stocului de material şi mijloace specifice de apărare împotriva 

inundaţiilor; 

- activităţi de administrare, exploatare şi întreţinere a infrastructurii Sistemului 

naţional de supraveghere a calităţii resurselor de apă; 

- activităţi de administrare, exploatare şi întreţinere a Sistemului naţional de 

supraveghere a calităţii resurselor de apă;  



 

Aceaste activitati exclud:  

- activităţi de captare, tratare şi distribuţia apei; 

- activităţi de colectare şi epurare a apelor uzate; 

- activităţi de colectare, tratare şi eliminare a deşeurilor; 

- activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; 

- activităţi de decontaminare. 

 

La solicitările noastre și la cele formulate de A.N. ”Apele Române” prin Ministerul 

Mediului Apelor și Pădurilor s-a primit de la Institutul Național de Statistică următorul răspuns 

pe care îl anexăm în format pdf. și din cuprinsul căruia cităm; 

”În ansamblu, activitățile specific Administrației Naționale ”Apele Române” 
respectiv de administrare a resurselor de apă din domeniulpublic al statului și 
infrastructura Sistemului național de gospodărirea apelor, se regăsesc, potrivit 
structurii CAEN Rev.2 în cadrul clasei 8413 ”Reglementarea și eficientizarea 
activităților economice” 

Dat fiind că activitatea  de ”Reglementare și eficientizare a 
activităților economice” nu poate în nici un fel să fie asociată cu 
specificul activităților enumerate mai sus, considerăm că răspunsul 
este total greșit. 

Efectul se manifestă prin faptul că nu putem argumenta și 
susține puncte de vedere referitoare la un mod echitabil de 
salarizare a lucrătorilor din acest sistem.  

Pentru motivele de mai sus este necesară o abordare punctuală 
și la obiect  a modului în care noua lege de salarizare unitară va 
reglementa salarizarea în acest sector de activitate care după cum 
am precizat, la această dată nu este nici cunoscut și nici nominalizat 
și prin urmare vă rugăm să includeți organizația noastră pe lista 
invitaților la dezbaterea prevederilor viitoarei legi a salarizării 
unitare, cu referire la domeniul invocat. 

 
Cu deosebită considerație! 
 

Președinte 
Gheorghe GAVRILĂ 

 
 
 
 

 

NOTĂ: 
 



 

Precizăm  că, la identificarea sectorului de activitate în care urmează 
să se regăsească şi A.N.Apele Române , trebuie avut în vedere că aceasta 
este instituţie public de interes naţional și strategic, iar potrivit Statutului de 
Organizare şi Funcţionare aprobat prin HG nr. 1176/29.09.2005:  
 Salariaţii nu au statut de funcţionari publici, nu sunt plătiţi din bugetul 

consolidat al statului ( nu sunt bugetari)şi ca urmare în sistemul de 
salarizare stabilit prin C.C.M. trebuie  avute în vedere aceste aspecte.  

 Drepturile salariale sunt plătite exclusiv din sursele proprii, 
(extrabugetare, dar totuși, bani publici) realizate în baza unui 
mechanism  economic bazat pe tarife, contribuţii specifice, penalităţi ţi 
bonificaţii. Activitatea se desfăşoară pe principii economice. 

 Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă Prin H.G.  
 


