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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 2018 
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 2018 veniturile din vînzări în mărime 

de 1528 mii lei, ceea ce constituie cu 1,1% mai puțin 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 2018 sînt: 

 
                                                                                                                                 Mii lei 

Nr

./o 

 

Indicatorii 

 

2017 

 

2018 

 

2018/ 

2017, 

% 

 Venituri    

1 Arenda lacurilor 1581,1 1528,3 0,96 

2 Alte venituri 305,2 473,9 168,7 

 TOTAL  1886,3 2002,2 115,9 

 Cheltuieli    

1 Cheltuieli cu personalul privind remunerarea mincii 1333,1 981,8 -351,3 

2 Contribuții de asiguraări sociale de stat obligatorii și prime 

de asigurare obligatorie de asistență medicală 

364,1 254,0 -110,1 

 

3 Combustibil 42,5 57,5 15,0 

4 Servicii auto.(deservire auto, testare auto, asigurare auto)                            33,4 37,2 3,8 

5 Uzura mijl.fixe , amortizarea AN 68,9 65,5 -3,4 

6 Taxe locale(prorata, taxa rutiera, amenaj.terit.)                                            15,6 19,6 4,0 

7 Servicii comunicatii (tel.,internet,serv.postale) 15,2 13,8 -1,4 

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

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

10 Servicii bancare                                                                                        7,8 8 0,2 

11 Alte cheltuieli de servicii și materiale                                                         115,8 221,1 105,3 

 TOTAL 2077,1 1739,2 -337,9 

 PROFIT(PIERDERI) (-190,8) 263,0 453,8 

 

 

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității  

 

În 2018 Î.S. DBGA a obținut profit în mărime de 263,0 mii lei. Majorarea profitului în perioada de gestiune 

comparativ cu perioada precedentă în mare măsură este cauzată de pierderea obținută în anul precedent, care 

la rîndul său a fost cauzată de achitarea plăților salariale în legătură cu eliberarea și restabilirea 

administratorului.  Nivelul acestui indicator influențează direct asupra eficienții întreprinderii, respectiv 

aceasta se apreciază pozitiv. 

Nivelul rentabilității veniturilor din vînzări (raportul precentual dintre profitul brut și volumul vînzărilor) în 

anul 2018 constituie 59,5 %, acest indicator ne prezintă în ce masură întreprinderea este capabilă să obțină 

profit din activitatea sa. (În condiții normale de activitate mărimea acestui indicator trebuie să fie nu mai 

mică de 20%). 



 
                                            

Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare și valoarea medie a activelor totale) în 

anul 2018 este de 0,47 % comparativ cu -0,33% anul 2017. 

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dinte profitul pînă la impozitare și valoarea medie a activelor 

totale) la Î.S. DBGA în anul 2018  a constituit  21,36% în comparație cu -19,7% în anul 2017.  Majorarea 

acestui indicator se apreciază pozitiv, astfel încît pentru a desfășura o activitate prosperă, nivelul acestui 

indice trebuie sa atingă cel puțin 15%. 

Analiza activelor disponibile și rotației acestora 

În structura activelor entității prevalează mijloacele fixe, a căror pondere constituie 98,5 % din activele 

disponibile la sfîrșitul anului 2018. Coeficientul de amortizare a mijloacelor fixe la sfîrșitul anului 2018 

constituie 4,56% majorîndu-se cu 0,11% comparativ cu sfîrșitul anului 2017. 

În cursul anului 2018 mărimea absolută și relativă a resurselor economice aferente decontărilor cu debitorii 

s-a micșorat și a constituit 0,21%. 

Alte categorii de active, care sunt numerarul, reprezintă 0,41% în anul 2018 majorîndu-se cu 0,23% 

comparativ cu datele de la sfîrșitul anului 2017. 

O problemă majoră reprezintă colectarea creanțelor comerciale în condițiile scăderii capacității de plată a 

clienților. 

Analiza surselor de finanțare 

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate. În 

particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) care la sfîrșitul anului 2017 este de 2,92 iar 

la sfîrșitul anului 2018 fiind de 2,83. 

Aceeași evoluție a avut și lichiditatea intermediară, dacă la începutul anului 2018 această rată a constituit 

2,1 atunci în cursul anului lichiditatea intermediară s-a micșorat pîna la 1,9. 

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

absolută(numerar/datorii curente). Această rată corespunde cerințelor atît la începutul anului 2018 (2,83) cît 

și la sfîrșitul anului 2018 (2,1). 

La Î.S. DBGA în ultimii doi ani s-a modificat esențial situația cu fluxul net de numerar total. Dacă în 

perioada de gestiune a anului 2018 fluxul net de numerar este de 128,8 mii lei, atunci în anulul 2017 acest 

indicator a fost negativ fiind de -223,7 mii lei. 

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

activitatea operațională.  

Pe parcursul anului 2018 nu se observă un decalaj dintre profitul obținut (263,0 mii lei) și fluxul net total de 

numerar (232,4 mii lei). 

 

DATORIILE DEBITOARE ȘI CREDITOARE 

La data de 31.12.2018 Î.S. DBGA înregistrează următoarele datorii creditoare: 

- SA Drumuri Cahul (gaj)                                                                                           71500 lei 

Total                                                                                                                    71500 lei 

 

Datoriile debitoriale constituie:       

- Drabant SRL                                                                                                          4144 lei 

- EcoprodPiscicultura SRL                                                                                       33353 lei 

- Euroserv Agro SRL                                                                                               87999 lei 

- Furtuna Brio SRL                                                                                                  6500 lei 

- Mazăre Ruslan                                                                                                       2463 lei 

- Peslig Com SRL                                                                                                      23510 lei 

- Safirex Com SRl                                                                                                    3500 lei 

- CMM-28 S.A.                                                                                                     38668 lei 

 

Total                                                                                                                  200137 lei   



 
                                            

3. Secția ,,Administrare Lacuri, Explorare și Planificare în Domeniul Gestionării  Resurselor de Apă,, 

 

Acţiuni Subacţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 

Respons

abil 

(secţie / 

funcţion

ar 

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 

 

 

I- XII 

șef 

secție/in

giner 

hidroteh

nician 

1.2.  Au fost date multiple 

recomandări arendașilor  în vederea  

menținerii  apei la nivelul limitei 

posibile. 

 (Comrat,Volintiri,Ceaga,Svetlîi, 

Caplani) 

 

realizat 

I- XII șef 

secție/in

giner 

hidroteh

nician 

1.3. Efectuarea vizitelor în teren și 

inspecțîa constructiilor hidrotehnice 

ale următoarelor lacuri de 

acumulare (anexe foto): 

  

Realizat: 

 

(imagini foto) : 

Zgurița (figura1, 

2).  

Poligon Bălți 

(figura 3,4)   

Cneazevka 

(figura 5,6)   

Cotova (figura 

7,8)  

Țarigrad (figura 

9,10) 

Zagarancea 

(figura 11,12)      

Floreni (13,14) 

 

 

 

           I- XII  

 

 

 

  șef 

secție/in

giner    

     

hidroteh

nician 

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,, 

Agenția”Proprietăți Publice a RM” 

realizat I- XII șef 

secție/in

giner 

hidroteh

nician 

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 

 

realizat 

 

 

          I- XII  

șef 

secție/in

giner 

hidroteh

nician 



 
                                            

  

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 

apei.Anexa 1(foto1,2) 

1.6.  Monitorizarea  continuă  a  

lacurilor care  necesită  reparația 

capitală (Caplani,   Comrat,  

Congaz , Svetlîi, Salcia,  Mingir, 

ULMU, Sărata  Nouă ). 

 

               realizat 

I- XII șef 

secție/in

giner 

hidroteh

nician 

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 Guvern  Nr.977 din  16.08.2016 

. ( lacul Svetlîi,Taraclia, 

Mingir,Ceaga, 

Caplani,Volontiri,Poligon Bălți, ) 

 

 

 

              realizat 

 

I- XII șef 

secție/in

giner 

hidroteh

nician 

Activități în cadrul proiectului de 

mediu ce ține de informarea 

populației privind fîșiile de 

protecție a lacului”Ghidighici” și 

”Costești-Stînca”. Monitorizarea 

montării panourilor de informare. 

 

realizat 

 

 

I- XII 

 

șef 

secție/in

giner 

hidroteh

nician 



 
                                            

                                

 

 

                            

 

Fig 3. Lacul ,, Poligon Bălți,. Pasarela amenajată,terasa Fig.4.Lacul,, Poligon Bălți”. Barajul lacului de 

acumulare 

 

       

 

        

 

Fig 5. Lacul ,, Cneazevka,. Evacuator cu nivel liber Fig 6. Lacul ,, Cneazevka,. Nivelul apei în lac, mira 

gradată 

 



 
                                            

          

Fig 7. Lacul ,, Cotova,. Evacuatorul de fund Fig 8. Lacul ,, Cotova,.  Nivelul apei în bazin 

 

          

Fig 9. Lacul ,, Țarigrad,. Barajul lacului Fig 10. Lacul ,,Țarigrad,.  Nivelul apei în r.Răut 

    

 

    

 

Fig 11. Lacul ,, Zagarancea,. Evacuator cu nivel liber Fig 12. Lacul ,,Zagarancea,.  Canalul de evacuare de tip 

deschis 

 

 

 



 
                                            

 

 
 

 

 

Figura 13 Lacul Floreni, Ungheni - Nivelul apei Figura 14 Lacul Floreni, Ungheni - Starea Barajului  

 

 

 

4. Secția „Activități auxiliare pentru organele administrației publice și managementul proiectelor 

investiționale” 

 

Acţiuni Subacţiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 

Responsabil 

(secţie /inginer) 

    

Studierea  

planurilor și 

a rapoartelor  

anuale de 

activitate a 

secției pe 

fiecare 

district al 

bazinului 

hidrografic 

în parte.   

 

2.1.1 Participarea la 

activitati specifice ale  

Comitetelor 

districtelor bazinelor 

hidrografice (în 

continuare-comitete), 

inclusiv pentru 

pregătirea şi 

organizarea şedinţelor 

de lucru, a 

dezbaterilor publice, 

precum şi a altor 

acţiuni iniţiate de 

Comitete; 

2.1.2 Asigură studiul 

şi monitoringul bazei 

legislative în 

domeniul comitetelor/ 

comisiilor bazinale. 

Asistă la activităţile 

comitetelor bazinale. 

Prezintă spre 

aprobare 

administratorului 

Întreprinderii 

materialele 

elaborate; 

Numarul Sedintelor 

la care a participat 

 

 

I-XII 

a participat la 5 

sedinte ale 

comitetelor 

basinale si 

subbazinale 

 

Inginer în protecția 

mediului înconjurător, 

districtul bazinului 

hidrografic Dunărea-

Prut şi Marea Neagră, 

   Inginer în protecția 

mediului înconjurător, 

districtul bazinului 

hidrografic Nistru 



 
                                            

 

5. Alte activități 

5.1 Implementarea și administrarea proiectelor. 

Pe perioada anului 2018 în cadrul întreprinderii s-au implementat următoarele proiecte: 

 1. Contract privind Servicii de Consultanță Nr.  IFSP/CS-27/C-11/C.2./1.9/Loc, Pentru delimitarea  

terenurilor proprietate publică a Statului și  evaluarea condițiilor de mediu în limita Fâșiilor riverane de 

protecție a apei de-a lungul rezervorului de apă Ghidighici și a rezervorului de apă Costești-Stânca și 

Ghidighici. Proiectul finalizat. Materialele aprobate de experti Programului si prezentate Agentiei Apele 

Moldovei pentru aprobare ; 

 

2. Proiectul ”SMARIGO 2.0: SMART RIVER GOVERNANCE 2.0: Implementation of the Botna River 

Contract for integrated management of river area”, finanțat de Ministerul de Externe al Italiei în cadrul 

Programului KEP ITALY 2017. Proiectul este implementat de către asociațiile Alta Scuola și Ecoazioni, 

Italia, în parteneriat cu Intreprinderea de Stat ”Direcția Bazinieră de Gospodarire a Lacurilor”, din cadrul 

Agenției ”Apele Moldovei”, Universitatea Tehnica a Moldovei, Asociația ”Caroma Nord” și Agenția Apele 

Moldovei. Este in process elaborarea planului de acțiuni.  

5.2 Executarea prescriptiilor fondatorului și a deciziilor Consiliului de Administrare (CA) 

Pe perioada anului au fost realizate toate solicitările adresate Intreprinderii de catre Fondator Agenția ”Apele 

Moldovei” și Agenția Proprietății Publice. 

Deasemenea a analizat și propus CA spre examinare solicitările din partea arendașilor (lacul Calinești, 

Cotova, Cuhnesti, Salcia, Taraclia de Salcia etc.). Deasemenea adresarte Fondatorului după caz.  

5.3. Elaborarea propunerilor de proiecte și participarea la evenimente consacrate domeniului 

S-au elaborat si prezentat trei concepte de proiecte pentru examinare. Colaboratorii Întreprinderii au  

participat la seminare, simpozioane dedicate domeniului apelor organizate in cadrul Ministerului, a Agenției 

Apele Moldovei și aAgenției Proprietății Publice.  

 

 

 

Administrator                                                                 GRAMA Vasile 

Contabil-șef                        ZUBCĂ Irina 

 

2. 3. 

Intocmeste si 

prezinta dari 

de seama pe 

activitatea 

efectuata 

2.3.1   Sistematizeaza 

si administreaza 

materiale, documente, 

privind activitatea 

sectiei.  

2.3.2  Elaborează şi 

întocmeşte planurile 

de activitate şi dările 

de seamă si le prezinta 

Conducerii DBGA 

 

Prezentat rapoarte 

trimestriale si anuale 

                                         

I-XII 

realizat  

 


