
 
                                            

 

      

   R A P O R T 
DE ACTIVITATE PENTRU PERIOADA DE 

GESTIUNE 01.01.2017-31.12.2017 

AL Î.S. „DIRECȚIA BAZINIERĂ DE 

GOSPODĂRIREA A APELOR” 

 

 

 
 

 

 

Chișinău 2018 

AGENȚIA 

„APELE MOLDOVEI” 

Întreprinderea de Stat „Direcția 

Bazinieră de Gospodărire a Apelor” 
 

AGENCY OF WATER RESOURCES 

OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

State Enterprise ” Basin Water 

Management Authority” 

 

 

  

http://www.dbga.md/index.html


 
                                            

1. INFORMAȚIA GENERALĂ DESPRE ÎNTREPRINDEREA DE STAT „DIRECȚIA 

BAZINIERĂ DE GOSPODĂRIRE A APELOR. 

 

Întreprinderea de Stat “Direcţia Bazinieră de Gospodărire a Apelor” este subordonată a 

Agenţiei “Apele Moldovei” şi a fost creată în baza reorganizării Centrului de Ramură de Calcul 

prin Hotărîre Guvernului nr.97 din 09.02.2009 “Cu privire la modificarea anexelor nr.2 şi nr.4 

la Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 15 septembrie 2008”, conform căruia fondatorul al 

întreprinderii de stat este Agenţia „Apele Moldovei”. 

  

1.1. Activitatea întreprinderii conform actelor primare 

          Conform statutului aprobat de către Camera Înrgistrării de Stat  și a modificărilor care au 

fost făcute în anul 2013,  obiectul principal de activitate a Întreprinderii de Stat “Direcţia 

Bazinieră de Gospodărire a apelor” sunt:   

 prelucrarea datelor,  

 activităţi auxiliare pentru organele administraţiei publice,  

 activităţi de servicii societate,  

 activităţi legate de băncile de date şi prelucrarea datelor, 

 telecomunicații, alte activității legate de tehnica de calcul,  

 piscicultura, activitatea crescătoriilor de pește și a fermelor de pește, activități imobiliare 

asupra bunurilor proprii, cumpărarea și vînzarea bunurilor imobiliare proprii,  

 închirierea bunurilor imobiliare proprii, activități imobiliare pe baza de tarife sau contracte,  

 administrarea imobiliarelor, 

 alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor, construcții hidrotehnice. De 

facto, întreprinderea nu cuprinde toate domeniile menționate, fiind axată primordial  pe 

următoarele genuri de activitate: 

  

1) analiza  necesităţilor agenţilor economici şi populaţiei în resursele de apă, luarea de măsuri 

privind utilizarea raţională a resurselor de apă. Completarea  Cadastrului de Stat al Apelor şi 

evidenţa utilizării apelor (după forma 1 „gospodărire a apelor”); 

2) asigurarea procesului de colectare, procesare şi generalizare a datelor rapoartelor statistice de 

stat privind utilizarea resurselor de apă.  

3) exercitarea controlului în vederea utilizării raţionale şi protecţiei resurselor de apă în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;. 

4) crearea sistemului informaţional automatizat; 

5) Elaborarea proiectelor în domeniul gestiunii fondului apelor. 

 

  Întreprinderea este un agent economic din subordinea Agenţiei “Apele Moldovei” şi 

desfăşoară activitate de întreprinzător în baza gospodăririi proprietăţii ce i-a fost transmisă în 

gestiunea economică și anume: 39 lacuri de acumulare, proprietate publică a statului, categoria 

teren fondul apelor. 

 

 

2. Analiza activităţii economico-financiare a Î.S.„Direcția Bazinieră de 

Gospodărire a Apelor” în 2017 



 
                                            

În gestiunea economică a Î.S. ”DBGA” sunt 38 de corpuri artificiale de apă și 3 terenuri 

fîșii de protecție a apelor. Contracte de dare în arendă sunt intocmite pentru 32 de corpuri 

artificiale de apă. Șase (6) lacuri sunt secate. 

 
Analiza veniturilor din vînzări 

Î.S.„Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor” a înregistrat în 2017 veniturile din vînzări 

în mărime de 1584 mii lei, ceea ce constituie cu 1,1% mai mult faţă de perioada de gestiune 

precedentă. Genul principal de activitate reprezintă transmiterea activelor în locaţiune cu cota 

predominantă de 99,7% în totalul vînzărilor. Ponderea serviciilor prestate constituie 0,3%.  

 

 

Tab.1 Principalii indicatori economico-financiari a ÎS”DBGA” pentru anul 2017 sînt: 

 
                                                                                                                                 Mii lei 

Nr

./o 

 

Indicatorii 

 

2016 

 

2017 

 

2017/ 

2016, 

% 

 Venituri    

1 Arenda lacurilor 1566,1 1581,1 0,96 

2 Alte venituri 394,7 305,2 -22,68 

 TOTAL  1960,8 1886,3 -3,80 

 Cheltuieli    

1 Chieltuieli cu personalul privind remunerarea mincii 1175,0 1333,1 13,46 

2 Contribuții de asiguraări sociale de stat obligatorii și prime 

de asigurare obligatorie de asistență medicală 

305,5 364,1 19,18 

3 Combustibil 33,7 42,5 26,11 

4 Servicii auto.(deservire auto, testare auto, asigurare auto)                            30,0 33,4 11,33 

5 Uzura mijl.fixe , amortizarea AN 73,4 68,9 -6,13 

6 Taxe locale(prorata, taxa rutiera, amenaj.terit.)                                            17,0 15,6 -8,24 

7 Servicii comunicatii (tel.,internet,serv.postale) 13,6 15,2 11,76 

8 Arenda oficiilor                                                                                         68,7 68,7 0,00 

9 Deservirea programei 1C 12,0 12,0 0,00 

10 Servicii bancare                                                                                        7,1 7,8 9,86 

11 Alte cheltuieli de servicii și materiale                                                         81,6 115,8 41,91 

 TOTAL 1817,6 2077,1 14,28 

 PROFIT(PIERDERI) 143,2 (-190,8) -233,24 

 

   La obținerea rezultatelor negative pentru anul 2017 o influență mare a avut achitarea plăților 

salariale neplanificate în legătură cu eliberarea sau restabilirea in funcție. Pentru restabilirea 

administratorului s-au achitat 253620 lei, eliberarea administratorului 44179 lei, la reducerea de 

personal s-a achitat 33838 lei, in total s-a achitat 331637 lei, deasemini s-a casat datoria 

debitoriala Coni Agro SRL în legătură cu incapacitatea de plată a ei, conform hotărârii 

judecătorești suma de 31350 lei.  Dacă nu erau aceste chieltuieli Î.S.”DBGA” ar fi obținut pentru 

anul 2017 un profit de aproximativ 172,2 mii lei. 

Analiza rezultatelor financiare şi rentabilităţii 

În 2017 Î.S.„Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor” a obţinut pierderi în mărime de 

190,8 mii lei.  

Majorarea profitului brut cu 1,3% faţă de perioada de gestiune precedentă este cauzată, în 

mare măsură, de majorarea plații pentru arenda activelor.  

Nivelul rentabilităţii veniturilor din vînzări (raportul procentual dintre profitul brut şi 

volumul vînzărilor) în 2017 constituie 69.6%, înregistrînd o majorare cu 0,1 p.p. faţă de perioada 



 
                                            

de gestiune precedentă.  

Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare şi valoarea medie a 

activelor totale) la Î.S.„Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor”  este de -0,33 % în 2017 în 

comparație cu 0,23% in 2016.  

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net şi valoarea medie a 

capitalului propriu) în 2017 a constituit -19,7% în comparație cu 11,51% în 2016. 

 

Analiza activelor disponibile şi rotaţiei acestora 

În structura activelor entităţii prevalează mijloacele fixe, a căror pondere constituie 98.5% 

din activele disponibile la finele anului 2017. Coeficientul de amortizare a mijloacelor fixe la 

sfîrşitul anului 2017 constituie 4.45%, majorându-se cu 0,18%  comparativ cu datele de la  

începutul anului.  

În cursul anului 2017 mărimea absolută şi relativă a resurselor economice aferente 

decontărilor cu debitorii s-a micșorat și a constituit 0,23%. 

Alte categorii de active, cum sunt numerarul, reprezintă 0,18 micșorându-se cu 0,36% 

comparativ cu datele de la  începutul anului. 

O problemă majoră reprezintă colectarea creanţelor comerciale în condiţiile scăderii 

capacităţii de plată a clienţilor. 

 

Analiza surselor de finanţare 

Micșorarea capitalului propriu în 2017 se datorează pierderilor al anului de gestiune. Atît la 

începutul, cît şi la sfîrşitul anului 2017, activele nete la valoarea de bilanţ sunt mai mari decît 

capitalul social. 

În structura datoriilor totale o cotă preponderentă (97,6%) o constituie datoriile pe termen 

lung (Mijloacele fixe primite în gestiune economică cu titlu gratuit).  

Cota capitalului propriu în capitalul permanent (suma capitalului propriu şi datoriilor pe 

termen lung) a constituit 1,68% la sfîrşitul perioadei de gestiune curente.  

 

Analiza nivelului de lichiditate şi fluxurilor de numerar 

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendinţe de modificare a 

ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) care la 

începutul anului 2017 a alcătuit 2,6, spre finele anului a crescut până la 2,8. Totodată, această 

rată, se încadrează în intervalul optim (2–2,5). 

Aceeaşi evoluţie a avut şi lichiditatea intermediară [(numerar + investiţii financiare curente 

+ creanţe curente)/datorii curente]. Dacă la începutul anului 2017 această rată a constituit 2,3 

atunci în cursul anului lichiditatea intermediară s-a micșorat până la 2,1, nivelul optim fiind de 

(0,7–0,8). 

La un înalt nivel, în comparaţie cu intervalul cerut (0,2–0,25), se clasează lichiditatea 

absolută (numerar /datorii curente). Această rată  corespunde cerinţelor atît la începutul (1,41), 

cît şi la sfîrşitul anului 2017 (2,83) . 

La Î.S.„Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor”  în ultimii doi ani s-a modificat 

esenţial situaţia cu fluxul net de numerar total. Dacă în perioada de gestiune precedentă acest 

indicator a înregistrat o mărime de 93,01 mii lei, atunci în anul 2017 s-a format fluxul total  de (-

223,7) mii lei.  

Totodată pe parcursul a două perioade de raportare are loc înregistrarea fluxurilor nete 

negative din activitatea operaţională. Din această cauză nu se efectuează investiţii în active 

imobilizate pe seama profitului.  

La Î.S.„Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor”   în 2017 nu se observă un decalaj 

dintre pierderile  nete (-190,8 mii lei) şi fluxul net de numerar total (-223,7 mii lei).  

 

 



 
                                            

 

 

 

Tab.2 Principalii indicatori de performanță a Î.S. ”DBGA”  pentru anul 2017 sînt: 

 

 

Indicatori 

 

Formula de calcul 

 

2016 

 

2017 

2017 

/2016, 

% 

Venituri din vînzări   1960,8 1886,3 -3,80 

Total Active    60583,0 57741,7 -4,69 

Active nete  Total Active - Datorii pe 

termen lung-Datorii pe 

termen scurt  

 

-229772 

 

-113661,9 

 

50,53 

Lichiditatea curentă  Active circulante / 

Datorii curente  

2,6 2,8 7,7 

Lichiditatea imediată  Mijloace băneşti /Datori 

curente 

 
1,4 

 
0,9 

 
-35,71 

Coeficientul suficienţii 

capitalului 

 Total Capital propriu/ 

Total Pasive  

0,02 0,02 0,00 

Profitabilitatea netă Profit net / Venituri din 

vînzări 

0,1 -0,1 -200,00 

Rentabilitatea vînzărilor Profit brut / Venituri din 

vînzări 

0,6 0,6 0,00 

Rentabilitatea activelor Profit net / Total Active 0,002 -0,003 -250,00 

Rentabilitatea financiară Profit net / Total Capital 

Propriu 

0,2 -0,2 -200,00 

 

   La data de 31.12.2017  Î.S. ”DBGA” suma totală a datoriilor către furnizori a constituit 76,2 

mii lei, iar datoriile debitoriale 133,5 mii lei. 

   Pe parcursul anului de gerstiune 2017 au fost expediate somații către debitori privind achitarea 

datoriilor contractuale. S-au depus cereri de chemare în judecată privind incasarea datoriei de la 

debitorii G.Ț.„Iastremschi Andrei”, care a fost câștigată prin hotărârea ultimei instanțe, la 

moment se lucrează la indentificarea activelor și recuperarea silită a datoriei. Totodată în urma 

hotărârii instanți judecătorești nr.2i-3/16 din 02.06.2017 datoria de 31350,44 lei datorată de 

„CONI-AGRO” SRL pentru procurarea masei lemnoase a fost casată și trecută la chieltuieli. 

Au fost expediate somații către debitori privind achitarea datoriilor contractuale. 

S-au depus cereri de chemare în judecată privind incasarea datoriei de la debitorii 

G.Ț.„Iastremschi Andrei”, care a fost câștigată prin hotărârea ultimei instanțe, la moment se 



 
                                            

lucrează la indentificarea activelor și recuperarea silită a datoriei. Totodată în urma hotărârii 

instanți judecătorești nr.2i-3/16 din 02.06.2017 datoria de 31350,44 lei datorată de „CONI-

AGRO” SRL pentru procurarea masei lemnoase a fost casată și trecută la chieltuieli. 

 

Secția ,,Administrare Lacuri, Explorare și Planificare în Domeniul 

Gestionării  Resurselor de Apă,, 

Acţiuni Subacţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 

Responsabil 

(secţie / funcţionar 

public) 

OBIECTIVUL NR. 1:   
1.1. Monitorizarea și 

eficientizarea implementării 

proiectelor și acțiunilor 

investiţionale de construcţie, 

reconstrucţie a infrastructurii 

bazinelor de apă 

 

1.1.   Specialiștii din cadrul  secției  au 

monitorizat  permanent nivelul  apei  în 

corpurile de apă artificiale din gestiune  la 

momentul precipitațiilor abundente,în 

special (Salcia,Sarata Nouă,Comrat ) care 

sunt în stare de avarie. 

 

realizat 

 

 

VI- IX 

șef secție/inginer 

hidrotehnician 

1.2.  Au fost date multiple recomandări 

arendașilor  în vederea  menținerii  apei la 

nivelul limitei posibile.  

(Comrat,Volintiri,Ceaga,Svetlîi, Caplani) 

 

realizat 

VI- IX șef secție/inginer 

hidrotehnician 

1.3. Efectuarea vizitelor în teren și inspecțîa 

constructiilor hidrotehnice ale următoarelor 

lacuri de acumulare (Anexe foto) : 

-Mingir,  Zgurița (figura1, 2).  

-Volintiri  Arpente ( figura3,4) 

-Caplani(figura 5,6) 

-Ceaga (figura 7,8) 

 

 

 

realizat 

 

 

 

 

            VI- IX 

 

 

 

  șef secție/inginer    

     hidrotehnician 

1.4.  Acordarea  asistenței  calificate  

potențialilor  utilizatori  de apă, pentru  

obținerea  autorizației de  mediu  pentru  

folosința specială  a apei în comun cu 

direcția ,,Managementul resurselor de apă,, 

a Agenției ,,Apele Moldovei,,  

realizat VI- IX șef secție/inginer 

hidrotehnician 

1.5. Aprobarea coborîrrii nivelului apei în 

lacul de acumulare ,,Zgurița,, r-nul Drochia, 

pentru  efectuarea reparației rosturilor 

plitelor de pe taluzul umed întru evitarea 

infiltrării ulterioare a apei. Anexa 1(foto1,2) 

 

realizat 

 

 

VI- IX 

 

șef secție/inginer 

hidrotehnician 

1.6.  Monitorizarea  continuă  a  lacurilor 

care  necesită  reparația capitală ( Caplani,   

Comrat,  Congaz , Svetlîi, Salcia,  Mingir, 

ULMU, Sărata  Nouă ). 

 

               realizat 

VI- IX șef secție/inginer 

hidrotehnician 

1.7.  Acordarea  asistenței  calificate tuturor  

arendașilor  bazinelor de acumulare 

gestionate de către   Î.S. ”D.B.G.A”, privind  

elaborarea și completarea  Regulamentului 

de Exploatare a  Lacurilor de Acumulare   și 

a Fișelor Tehnice  conform Hotărîrii de 

 

 

              realizat 

 

VI- IX șef secție/inginer 

hidrotehnician 



 
                                            

 

In conformitate cu H.G. 977, cu privire la aprobarea Regulamentului-tip 

de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor, in perioada lunii septembrie au fost 

notificati, arendasii despre necesitatea elaborarii si prezentarii planurilor de intretinere si 

reparatii ale constructiilor hidrotehnice. La zi catre DBGA nu s-a prezentat nici un plan.   

 

 

  

Figura 1. Lacul ”Zgurița”, Surparea zidului de 

beton,destinat pentru  fixarea și reținerea plitelor ce 

consolidează taluzul umed 

Fig.2 Lacul ”Zgurița”, Surparea zidului de 

beton,destinat pentru  fixarea și reținerea plitelor 

ce consolidează taluzul umed 

Guvern  Nr.977 din  16.08.2016. (lacul 

Svetlîi,Taraclia, Mingir,Ceaga, 

Caplani,Volontiri, Poligon Bălți) 

 

1.8.  Perfectarea și elaborarea documentației 

necesare pentru obținerea autorizației de 

defrișare a arborilor ce prezintă pericol 

liniei de înaltă tensiune de lîngă bazinul de 

acumulare ,,Mingir,, r-nul Hîncești. 

Conlucrarea cu instituțiile de stat ca 

Î.S,,ICAS,, ,Inspectoratul Ecologic de Stat , 

Moldsilva, Silva-Hîncești.  

 

 

realizat 

 

 

VI- IX 

șef secție/inginer 

hidrotehnician 



 
                                            

  

Fig 3. Lacul ”Arpentii”. Evacuatorul de nivel liber 

( cap intrare) 

Fig.4.Lacul ,,Arpenti”,. Evacuator de Fund. 

Colmatarea lacului de la cota proiectată cu 2,0m 

 

  

Fig 5. Lacul ”Caplani”, Distrugerea plitelor de 

pe taluzul umed destinate pentru consolidarea 

și contra infiltrării apei în baraj 

Fig 6. Lacul ”Caplani”, Evacuator cu nivel liber (cap 

intrare) 

 

 



 
                                            

  

Fig 7. Lacul ”Ceaga”, Distrugerea plitelor de pe 

taluzul umed destinate pentru consolidarea și contra 

infiltrării apei în baraj 

Fig 8. Lacul ”Ceaga”, Evacuator cu nivel liber 

 

Sectia ,,Activitati auxziliare pentru organele administratiei Publice si Managementul 

Proiectelor Investitionale,, s-a preocuoat de Analiza partiala a documentatiei in domeniu.  

 

Serviciul ”Juridic si resurse umane”: 

În perioada de referință, serviciul juridic și resurse umane al Î.S. „Direcția Bazinieră de 

Gospodărire a Apelor” a asigurat procesul de elaborare a actelor cu caracter juridic, de avizare 

juridică a actelor emise de întreprindere, de reprezentare a intereselor întreprinderii în cadrul 

litigiilor existente în care aceasta are calitate procesuală, precum și de elaborare a actelor în 

raporturile de muncă cu salariații întreprinderii. În particular, ce ține de componenta juridică: 

- A fost încetat procesul civil intentat față de GȚ „Iastremschi Andrei Pantelimon” 

cu privire la încasarea datoriei și rezilierea contractului de arendă, pe motivul încheierii 

tranzacției de împăcare prin care datoria a fost achitată integral; 

- A fost încetat procesul civil intentat față de GȚ „Mereacre Constantin” cu privire 

la încasarea datoriei și rezilierea contractului de arendă, pe motivul încheierii tranzacției 

de împăcare prin care datoria a fost achitată integral; 

- Au fost reprezentate interesele întreprinderii în dosarele: Î.S. „Acva-Nord” în 

procedura de insolvabilitate către Inspecția Ecologică Soroca, intervenienți accesorii – 

Agenția „Apele Moldovei” și Î.S. „DBGA”; Grama Vasile către Agenția „Apele 

Moldovei” și Î.S. „DBGA”; 

- A fost înaintat spre executare silită documentul executoriu privind încasarea din 

contul  GȚ „Iastremschi Andrei Pantelimon” a sumei de 83497,84 lei. La moment, de 



 
                                            

către executorul  judecătoresc sunt aplicate toate măsurilede interdicție față de debitor, 

precum și sunt date în căutare 4 unități de transport înregistrate pe numele debitorului; 

- A fost înaintată cerere prealabilă  către Primăria com. Sculeni privind anularea 

deciziilor de formare, înregistrare și înstrăinare a terenului cu nr. cadastral 9263214263, 

care se suprapune în proporție de aproximativ 90 % cu terenul fondului apelor (lacul de 

acumulare Floreni) deținut în gestiune de Î.S. „DBGA”. Totodată, a fost solicitată 

Subdiviziunii Cadastrale Teritoriale Ungheni confirmarea actualiyării informației grafice 

pentru bunurile respective. 

- Au fost elaborate acorduri de reziliere a contractelor de arendă a lacurilor, la 

cererile arendașilor; ș.a. 

Cu referinșă la componenta resurselor umane: 

- Au fost modificate contractele individuale de muncă ale salariaților, în 

conformitate cu statele de personal aprobate de Consiliul de administrație la 18.08.2017; 

- Au fost elaborate actele privind angajarea a 4 persoane și eliberarea din funcție a 5 

persoane; 

- A fost realizată procedura de preavizare a dlui Postică Pavel, în legătură cu faptul 

că funcția pe care o deține a fost redusă. Respectiv, la 11.12.2017 urmează a fi emis 

ordinul de concediere în legătură cu reducerea funcției în statele de personal; 

- Au fost elaborate ordine pe personal și economice. 

 

 

Alte activitati efectuiate 

 

1. Participarea la elaborarea propunerii de proiect in cadrul programului KEP Italy - 

SMARIGO 2.0 pe care a fost elaborat impreuna cu partenerii din Italia. Este 

aprobat de program si in proces de implementare.  

2. S-a elaborat propunerea de proiect  - Delimitarea fâșiilor de protecție a apei de-a 

lungul lacurilor de acumulare Ghidighici și Costești-Stânca și evaluarea stării ecologice a 

acestora, in comun cu IPOT. La zi in proces de implementare.  

3. Se lucreaza la elaborarea unei propuneri de proiet in cadrul peogramului RO-

MD.  

 


